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 دأحلٙ
أيب ٩رص/ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا اإل٦ةـ
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 أف كأم٭ؽ هل، رشيٟ ال كظؽق ا إال هلإ ال فأ كأم٭ؽ ا٣ٕةدني، رب  احل٧ؽ
 .كرقٮهل ٔجؽق حم٧ؽان 

 :ةػػ أٌا
 اذلم احل٭ٮدم، قجأ ث٨ أجؽ مؤقك٭ة يؽ ىلع ،ثةلؿاٌٚح فادك٧٤ٮ اثذٌل ٚٞؽ

ٚي أقف ٧ؿ ثلؿ أثٮ ٚي٭٥ ث٧ة الىعةثح قت   ٔ٪٫ ٔيؿؼ اذلم الؿَّ  ،ٔك
 ثي٪٭٥، كا٣ٛنت اإلظ٨ إل٣ٞةء ثةدك٧٤ني م١يؽة اجلجٮة، ثيخ آؿ ٨٦ أٚؿاد يف ٤٘٣ٮكا

 ٨٦ ْٔي٧ح أرضار ٨٦ ادك٧٤ني حلٜ ٦ة كبكجت !اتلةريغ مؿ   ىلع ذلٟ ظى٢ كٝؽ
ٜ الؿاٌٚح ًٝجى٢ ًٛ  ٝةؿ كأ٫٤٬، اإلقبلـ ىلع الؿاٌٚح مؤـ يبٌي٪ٮف ادك٧٤ني ٧٤ٔةء َى

 أك ٤َعح، أك ٔس٧ةف، ينذ٥ ٨٦ لك» /(233/) اتلةريغ ٠ذةث٫ يف ٦ٕني اث٨اإل٦ةـ 
ا ةؿ،  اجليب أوعةب ٨٦ أظؽن ٤ي٫ ٔ٪٫، ييلذت ال دصَّ  ا ٣ٕ٪ح ٔك

  «.!أدمٕني كاجلةس كادبلالح
ح ٮأث كٝةؿ احلةِٚ َّٞ  الؿص٢ رأيخ إذا» الؿازم/ زئر ا هيت٪  أوعةب ٨٦ أظؽن

 ظٜ، ٔ٪ؽ٩ة ؿالؿقٮ أف كذلٟ ز٩ؽيٜ، أ٫٩ ٥٤ٚةٔ ا رقٮؿ
 ،ا رقٮؿ أوعةب كالكنن ا٣ٞؿآف ٬ؾا إحل٪ة أدَّل كإ٧٩ة ؛ظٜ ٞؿآفكا٣

 ك٥٬ أكىل، ث٭٥ كاجلؿح كالك٪ح، ال١ذةب حلج٤ُٮا م٭ٮد٩ة جيؿظٮا أف يؿيؽكف كإ٧٩ة
 «.!ز٩ةدٝح

 ،(401 /ؿ٥ٝ)ث ال١ٛةيح يف كاخلُيت (،457/ؿ٥ٝ)ث ٪حالك   يف اخلبلؿ أػؿص٫
 .ظك٨ أزؿ ك٬ٮ ،(77-75/72) دمنٜ دةريغ يف ٔكة٠ؿ كاث٨
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 ٨٦ ٣يكٮا الؿكاٚي إف» (/1/45) كاجلع٢ اد٢٤ يف ا٣ٛى٢ يف ظــ اث٨ كٝةؿ
رشي٨ خب٧ف ،اجليب مٮت ثٕؽ أكرة ظؽث ٚؿٝح ْل إ٧٩ة ادك٧٤ني،  ٔك

 َةاٛح كْل اإلقبلـ، اكد ٨٦ دلٔٮة دٕةىل ا ػؾهل ٨٦ إصةثح ٦جؽؤ٬ة/ كٌلف ق٪ح،
  «.ا٣لٛؿك ال١ؾب يف كاجلىةرل احل٭ٮد دلؿل جتؿم
 إف /)142-1/144(ا٣ٛذةكل دل٧ٮع يف ٧٠ة دي٧يح اث٨ اإلقبلـ ميغ كٝةؿ 

 د٩ية كال ؛ ٦ٞجٮؿ دي٨ كال وعيط، ٢ٞ٩ كال ؛ رصيط ٢ٞٔ رة ٣يف أ٦ح الؿاٌٚح
 لك ادك٧٤ني ىلع ييؽػ٢ كدي٪٭٥ كص٭بلن، ٠ؾثةن  ا٣ُٮااٙ أ٥ْٔ ٨٦ ٥٬ ث٢ ٦٪ىٮرة،

ري٥٬، إلق٧ةٔي٤يحكا اجلىرييح ٚي٭٥ دػ٢ ٧٠ة كمؿدؽ، ز٩ؽيٜ ٧ًؽكف ٚإ٩٭٥ ٗك ٍٕ  إىل يى
ةدك٩٭٥، األ٦ح ػيةر  يٮالٮ٩٭٥، كادرشًلني كاجلىةرل احل٭ٮد ٨٦ ا أٔؽاء كإىل يٕي

٥٤ اذلم ادؼذ٤ٜ ال١ؾب كإىل يؽٕٚٮ٫٩، ادذٮادؿ ا٣ْة٬ؿ الىؽؽ إىل كي٧ٕؽكف  يٕي
 اك٩ٮا لٮ» /- ث٭٥ اجلةس أ٥٤ٔ ٨٦ كٌلف - النٕيب ٚي٭٥ ٝةؿ ٧٠ة ٚ٭٥ ؛ يٞي٧ٮ٫٩ ٚكةدق

ي  لاك٩ٮا ابل٭ةا٥ ٨٦ ن ري  لاك٩ٮا ا٣ُري ٨٦ اك٩ٮا كلٮ ؿان،حي ٍب٭ىخ اك٩ٮا كرؾا ة،خى
ى
 اجلةس، أ

 .«ٚؿيح كأمؽ٥٬
ة كٝةؿ ٌن ٤خ» /(4/24) اجلجٮيح ٪حالك   ٦٪٭ةج يف أي  ٌ  ىلع كاجلىةرل احل٭ٮد كٚي

 .مٮىس أوعةب ٝةلٮا/ م٤ذل٥؟ أ٢٬ ػري ٦٨ى  احل٭ٮد/ قب٤خ خبى٤ذني/ الؿاٌٚح
 ٦٨ى  الؿاٌٚح/ كقب٤خ ٔيىس. ظٮارم ٝةلٮا/ م٤ذل٥؟ أ٢٬ ػري ٨٦ اجلىةرل/ كقب٤خ

مؿكا ،حم٧ؽ أوعةب ٝةلٮا/ م٤ذل٥؟ أ٢٬ رش
ي
 «.ٚكجٮ٥٬ ر٥ ثةالقذ٘ٛةر أ

 ك٬ٮ (-404406ص/) ذر أيب ظؽير ىلع اجلٮ٬ؿ ٩رث يف النٮٌلينا٣ٕبل٦ح  كٝةؿ
 ادك٧٤ني، رشيٕح ٣ٛحكخمة ادلي٨، ل١يةد دٔٮد٭٥ ٚأو٢» /الؿاٌٚح ٨ٔ يذعؽث

 اإلقبلـ، ٧٤ٔةء ٨٦ ا٣ٕضت لك كا٣ٕضت .جي٭٫٤ ٨٦ كجي٭٫٤ يٕؿ٫ٚ، ٨٦ ذلٟ يٕؿؼ
 اغيذ٫ إىل ا٣ٞجط يف ابلة٣ٖ اد٪١ؿ ٬ؾا ىلع دؿًلٮ٥٬ ٠يٙ ادلي٨؛ ٬ؾا كقبلَني
 َٕ٪ٮا كخمة٣ٛذ٭ة ادُ٭ؿة الرشيٕح ٬ؾق رد أرادكا دة ادؼؾك٣ني ٬ؤالء ٚإف ك٩٭ةيذ٫؟!
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 أ٢٬ لٮاكاقزت َؿيٞ٭٥، ٨٦ إال إحل٭ة جلة َٜؿي ال اذلي٨ رة، نياحلةم٤ أٔؿاض يف
 ٚ٭٥ النيُة٩يح، كالٮقي٤ح اد٤ٕٮ٩ح، اذلريٕح ث٭ؾق الؿًلي١ح كاإلدرااكت الٌٕيٛح، ا٣ٕٞٮؿ
 ،ا٣ٕجةد ٨ٔ أظاك٦٭ة كرٚٓ ل٤رشيٕح، ا٣ٕ٪ةد كي٧ٌؿكف اخل٤يٞح، خلري كال٨ٕ٤ الكت يْ٭ؿكف

 «.الٮقي٤ح ٬ؾق ٨٦ أبنٓ كال أػ٪ٓ كال أم٪ٓ ةدا٣ٕج ٦ٕةيص يف كال ال١جةاؿ يف ك٣يف
 كص٢ٕ ث٭٥، كا٣ٛذٟ ر٥، الؿاٌٚح إيؾاء ٨٦ اجلجٮة ثيخ آؿ يك٥٤ كل٥ /كُيُج 

 ىلع دؿَّ  كادةؿ، اد٤ٟ إىل ث٭ة الٮوٮؿك كأ٫٤٬، اإلقبلـ ٠يؽ إىل ر٥ ٦ُيَّح ٦٪ةٝج٭٥
 فأ /وعالضخٓا ل١ذةب.ا ٬ؾا أز٪ةء يف ٬ؾا ذ٠ؿ٩ة ٧٠ة اجلجٮة، ثيخ آؿ ٠جةر ٝٮؿ ٬ؾا

 إ٣٘ةء ٬ؾا ىلع كب٪ٮا ٚي٭٥، كحمىٮرة خمذىح اإل٦ة٦ح أف يف ٤ٔي٭٥ ٠ؾثٮا الؿاٌٚح
 كًلؾثٮا ٬ؾا، ىلع قةركا اتلةريغ مؿ   كىلع ؿك٥٬،َّٛ كى  ث٢ الؿامؽي٨، اخل٤ٛةء ػبلٚح
 يذعؿًلٮف احلٮزيني ثٞيةدة احل٨٧ يفاحلٮـ  الؿاٌٚح ٥٬ ك٬ة ذلٟ. ٗري يف ٤ٔي٭٥
٭ة دابلبل َٮؿ يف ثة٣ٛنت ًؿ  إٚكةد يف يكٕٮف ك٥٬ ال، ٠يٙ ٩ْري، هل يكجٜ ل٥ ث٧ة ٔك

  /؟!كد٩ية٥٬ احل٧٪يني دي٨
ي٧٭٥ مبلزـ دٮزيٓ ػبلؿ ٨٦ كاًط ٚؾلٟ /ديًِٓ إففاد يف ـػيًٓ أٌا  ٔز
 كا٣ٕجةدة ا٣ٕٞيؽة يف احنؿاٚةت ىلع اظذٮت ا٣يت ،احلٮيث ادلي٨ ثؽر ث٨ ظكني

 ٨٦ ل١سريو  كال٨ٕ٤ كالنذ٥ لكتا ٨ٔ ٩ة٬يٟ ،كاألػبلؽ ا٫ٞٛ٣ كأوٮؿ كاتلٛكري
 ثةدك٧٤ني. كًلؾا ر٥، ١ٛريثةتل كاجلزب ث٢ ؛الىعةثح

ك٨٦ ز٥َّ  ر٥، اقذضةب ٨٦ ىلع كاألق٤عح ادةؿ ٚذٮزيٓ /دُياًْ إففاد ٌاوأ 
ذيةالت، ف  ٚخ حتؿيٟ إىل الى٪ٙ ٬ؾا يؽٕٚٮف  كُٝٓ ،كا٣٘ؽر كاتلٛضريات، ااٗل

٭ة. بلدابل َٮؿ يف كا٣ٞذةؿ ا٣ٞذ٢ كدٛضري ا٣ُؿٝةت، ًؿ كٝؽ ظى٢ بكجت ٬ؾا أف  ٔك
، كرشي د آػؿكف يف اد٪ةَٜ ا٣يت كيصؽت ٚي٭ة ادٮاص٭ح ثةلكبلح.  ٝيًذ٢ أ٩ةسه
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ي٧٭٥  مبلزـ نرشكا ٝؽ احلٮزيني أف كب٧ة  يف احلٮيث ادلي٨ ثؽر ث٨ ظكنئز
 ٩ٮايف أ٩٪ة رأي٪ة ،كالٌبلالت االحنؿاٚةت ٨٦ ػةحلح أ٩٭ة كادٔٮا احل٧٪يح، ابلبلد ربٮع

 كابلٮااٜ. ا٣٘ٮاا٢ ٨٦ ادؾ٠ٮرة ادبلزـ ٤ٔي٫ امذ٤٧خ ٦ة ثبيةف ٪ةٝٮ٦
ي٧٭٥ ظكني الكـ ٤ٞ٩٪ة كٝؽ  ىلع دـيؽ كْل كو٤ذ٪ة، ا٣يت مبلز٫٦ ٨٦ احلٮيث ٔز

 كْل حمٛٮّح دلي٪ة. ٩ٞىةف، أك زيةدة ثؽكف ،م٤ـ٦ح أربٕني
/ ثٕي احلٮزيني ي٪١ؿ كي٪يف ٦ة يف ادبلزـ ادؾ٠ٮرة ٨٦ ًبلالت حنتيّ

 ةت، ّ٪نة ٦٪٫ أف ٬ؾا يربر ٦ة ٥٬ ٤ٔي٫، ك٬ؾا ٣يف ثىعيط؛ ث٢ ٬ٮ ٨٦ ثةبكاحنؿاٚ
يَّذ٭٥ ًٞ  ٩٪ةإ ثٞٮر٥/ ي٘رت ٨٦ ٤ٚيعؾر ،اجلٛةؽ أػخ كْل دي٪٭٥، أوٮؿ ٨٦ ْل ا٣يت دى

ٚعةر٥ أكرب مة٬ؽ  اجلجٮة، ثيخ آؿ يف ٤٘٩ٮ كال ،ا رقٮؿ وعةثح نكت ال
٥ ثٌٕ٭٥ ٤ٔي٭٥، ك٦ٕؿكؼ دلل ا٣ٞةيص كادلاين ٔ٪ؽ أ٢٬ احل ري٥٬، ٚبل ين٪يٟ ٔز ٨٧ ٗك

٤ًٓ ىلع ظٞيٞذ٭٥ ٨٦ ػبلؿ ٦ة ٠ذت ٔ٪٭٥. ك٦ة قذٞؿؤق ٔ٪٭٥ يف ٬ؾق  َُّ ٬ؾا ٨ٔ أف د
ي٧٭٥ ٨٦ االحنؿاؼ  الؿقة٣ح ٨٦ إيٌةح مةؼو كبيةف اكؼو ظٮؿ ٦ة اظذٮد٫ مبلزـ ٔز
 ؛ال١جري، كالٌبلؿ ادجني ٨ٔ َؿيٜ قيؽ ادؿق٤ني، كي٢ ثيذ٫ ادٞؿبني، كوعةثذ٫ أدمٕني

 دلةالت إف ث٢ ؛٦ٕ٭٥ أ٫٩ النؼه ر٥ يْ٭ؿ أف ث٧ضؿد ،األميةء ٬ؾق يف يٛذٌعٮف ٚإ٩٭٥
 ػُةءاأل دميٓ ٩ؾ٠ؿ ل٥ أ٩٪ة ا٥٤ٕ٣ ٦ٓ ،الؿقة٣ح ٬ؾق يف قرتاق ٧٠ة ،كاقٓ ٚي٭ة الٌبلؿ

 يف احلٮيث ٚعكني كإال ،احلةصح إحل٫ دٔخ ٦ة ذ٠ؿ ىلع اٝذرص٩ة ث٢ ،ٚي٭ة ا٣يت حنؿاٚةتكاال
 .٦ٕؿكؼ، كقزتداد ٦ٕؿٚح حبٞيٞح ظةهل ٔ٪ؽ ٝؿاءدٟ رؾق الؿقة٣ح ٬ٮ ٧٠ة ٦ٕزتيل ادٕذٞؽ

 احلٔذيث اىؽائفث زغيً مالزم اضخٔحّ ٌا ةيان يف احلٍاُيث اجلرصة» /٭ةق٧يذ كٝؽ
 كأ٫٤٬. اإلقبلـ ث٭ة ي٪ٛٓ أف أقأؿ كا ،«إيؽاُيث عالالت ٌَ

 اإلَاّ عبداهلل بٔ حمُد /ْصس أبٛ :ٚنتب

 ٖجس١ٜ 7/3/1433 :يف

 َٝالد١ٜ 30/1/2012 ٛاقلامل

 .اهلل حسسٗا َعرب - احلدٜح داز – ايُٝٔ
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 متٗٝد

 احلٛثٞ ايدٜٔ بدز بٔ حشني عٔ خمتصس ْبر٠

 احلٮيث. ادلي٨ أ٦ري ث٨ ادلي٨ ثؽر ث٨ ظكني ٬ٮ/
 تنجَّٓ ٧٠ة ،(1)كادلق ٨ٔ أػؾق ٚٞؽ الؿٚي، كًلؾا وٕؽة، يف ادلرايس د٤ٕي٫٧ د٤ًفَّ 

 بل٪ةف. يف ا ـبكظ إليؿاف زيةرد٫ أز٪ةءيف  ث٫
 4664 اعـ إىل ـ4667 اعـ ٨٦ الكيةيس ا٢٧ٕ٣ احلٮيث ظكني ٦ةرس كٝؽ
ؿ دااؿة ٨ٔ اجلٮاب دل٤ف يف ٌٔٮان  اكف ظير ؛٦يبلديح  وٕؽة. ث٧عةْٚح اف(َّ)مى

 أ٫٩ إال الؿاٚيض، احلٜ حلـب ابلةرزي٨ ادؤقكني أظؽ احلٮيث ظكني كيٕذرب
 ثػ)النجةب قِل ٦ة ٣ٞيةدة دٛؿغ ٮاباجل دل٤ف ٨٦ ػؿكص٫ كبٕؽ مؤػؿان، ٔ٪٫ اننٜ

 ادلركس، إ٣ٞةء ٔرب ،اإليؿا٩يح الؿاٌٚيح ك٦ٕذٞؽاد٫ أٚاكرق نرش يف كبؽأ ،ادؤ٨٦(
                                                       

 إرمةد ا٣ُة٣ت إىل أظك٨ ادؾا٬تدلي٨ احلٮيث كادل ظكني، راٚيض دة٣ٙ؛ ٚٞؽ ٝةؿ يف رقةتل٫ ثؽر ا 
٧ؿ ك ٔس٧ةف،  ثٕؽ الؿقٮؿالٮاليح »(/ 43)ص/ ٣ٌٕل، كل٥ دىط كاليح ادذٞؽ٦ني ٤ٔي٫/ أيب ثلؿ ٔك

 «.كل٥ يىط إدمةع األ٦ح ٤ٔي٭٥
ة يف رقةتل٫  ٌن  إف اثين ٬ؾا قيؽ، ك٢ٕ٣ ا أف يى٤ط ث٫ ثني»ؽير ( ثٕؽ ذ٠ؿ ظ24)ص/“ اذلريح ادجةرًلح”كيٞٮؿ أي

٨٦ ا٣ٛبح ابلةٗيح، أم/ ٨٦   كال ي٪ةيف كٛؿ ثٕي ٨٦ ظةرب ٤ٔيًّة»«/ ٚبتني ْٔي٧ذني ٨٦ ادك٧٤ني
ة، كػؽع أوعةث٫ ث٧ٞيه ٔس٧ةف، ٚة٣ٛبح  ًّٞ ٥٤ٔ أف احلٜ ٦ٓ ٌٔل، كأف ظؿب٫ ثة٢َ، كصعؽ ذلٟ، كاداعق ظ

ني ابل٘ةة دذ٥ دكف الاكٚؿي٨ اجلةظؽي٨؛ كذلٟ ألف لك٧ح )ٚبح مك٧٤ح( ٩لؿة، ال  ا٣ْٕي٧ح ٨٦ ادك٧٤ني ادؼؽٔك
د٥ٕ لك ٨٦ ظةرب ٤ٔيًّة، ث٢ دىؽؽ ثجٌٕ٭٥، ٚيضٮز أف يلٮف ثٌٕ٭٥ ٠ٛةرنا، كبٌٕ٭٥ ٚبح ْٔي٧ح ٨٦ 

٧ؿك ث٨ ا٣ٕةص كأمجة٬٭٧ة، كبة اتلٮٚيٜ  «.ادك٧٤ني ث٘ةة؛ ٚبل ي٤ــ إقبلـ ٦ٕةكيح ٔك
 ػؿكص٫ ىلع ادلك٣ح احل٧٪يح، كأ٩ـؿ ٚذٮل دؤيؽ ر٫ٕٚ النٕةر )ادٮت ألمؿيلة.. ادٮت كٝؽ أيؽ كدلق ظكني يف

 ـ.2002إلرسااي٢..(، كٝؽ ٝةد ثؽر ادلي٨ احلٮيث إظؽل ادٕةرؾ الكخ ًؽ ادلك٣ح احل٧٪يح، كذلٟ يف اعـ 
ي٥ ا٣ٞةٔؽة( ٝذ٫٤ ٔرب  ـهمٮدنة ىلع ظكت ٦ة ٝةهل احلٮزيٮف، ثي٪٧ة دبىن )د٪٤٬4174ْٟ ثؽر ادلي٨ احلٮيث آػؿ اعـ 

 دٛضري مٮًلت ٠جري يف اجلٮؼ يف ا٣ٕةـ ٩ٛك٫ يف أز٪ةء اظذٛةالت الؿاٌٚح احلٮزيح ثيٮـ ا٣٘ؽيؿ.
ـ إزؿ دأييؽق احلـب االمرتايك يف دٔٮد٫ إىل اال٩ٛىةؿ، كد٥ ٬ؽـ ثيذ٫ 4661كٝؽ ٚؿَّ إىل إيؿاف ثٕؽ ظؿب ويٙ 

 آ٩ؾاؾ، كٝؽ رصٓ إىل احل٨٧ ٔرب كقةَةت.
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 أننأ كًلؾا ادؤ٨٦، ل٤نجةب ك٦٪ذؽيةت ٚؿكع ٔؽة كأننأ كال٤ٞةءات، كادعةرضات،
 ظكني ػؿج ٦يبلديح 2001 ٬ضؿيح 4122 اعـ كيف هل، دةثٕح كمكةصؽ ظٮزات ٔؽة

 اجل٧٭ٮريح ٥٤ٔ كأ٩ـؿ رة، كٝذةهل ٤ٔي٭ة، د٧ؿدق كأ٨٤ٔ احل٧٪يح، ادلك٣ح ىلع احلٮيث
ٓ أ٦ةك٨، ٔؽة ٨٦ احل٧٪يح ة ٣ٌف كٝؽ ال٤ج٪ةين، ا ظـب ٥٤ٔ ٔ٪٫ ثؽالن  كًك  د٧ٔن

 ٧ٚة اد٪ذْؿ، اد٭ؽم أ٫٩ أدجة٫ٔ إىل كأكىح ،(1)إيؿاف ٦٪٭ة ص٭ةت، ٔؽة ٨٦ ةكظكيًّ  ة٦ةحلًّ 
 أ٤ٔ٪خ أف إال ػ ذللٟ كر٫ٌٚ ٩ٛك٫ ٣تك٤ي٥ كقةَةت ٔؽة كبٕؽ ػ ادلك٣ح ٨٦ اكف

 ظكني ثٞذ٢ ا٩ذ٭خ ،أم٭ؿ ثٌٕح احلؿب كاقذ٧ؿت ٫ٕ٦، ك٨٦ احلٮيث ًؽ ظؿب٭ة
٫، ٔٮدد٫ يٕذٞؽكف أدجة٫ٔ ٨٦ ٠سري يـاؿ كال ـ، 40/6/2001 /يف احلٮيث  كرصٔٮ

 .(66ص/)كاحلةرض ادةيض يف احل٨٧ راٌٚح ٜثٮاارقةتل٪ة يف ذلٟ ذ٠ؿ٩ة كٝؽ مٮد٫! كي٪١ؿكف

األد٣ح ىلع كٝٮؼ إيؿاف كظـب ا ػ٤ٙ  ثٮااٜ راٌٚح احل٨٧ يف ادةيض كاحلةرضة يف رقةتل٪ة كٝؽ ٤ٞ٩٪                                                       
ري ذلٟ. ،احلٮزيني  كد٧ٔ٭٥ ثةدةؿ كالكبلح كالؿصةؿ ٗك
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 احلٛثٞ ايدٜٔ بدز حشني حماضسات ٢ًع عا١َ َالحظات

  إ٣ٞةا٫. ٨٦ ّة٬ؿ ك٬ؾا ،ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح ٨٦ ٪نة٦ذ١٧ ٣يف -4

 أك الىعةثح، ٨ٔ اآلزةر أك اجلجٮيح، األظةدير ىلع اقذؽالالد٫ يف يٕذ٧ؽ ال -2
 اجلةدر. ٨٦ أ٩ؽر إال ابليخ، آؿ ٨ٔ

ؿٍدو  د٤ٞيؽ ك٬ؾا ثأٝٮاهل، ؽؿكيكذ كزٮرد٫، اخل٧يين ي٧ؽح ٦ة ٠سرينا -7  .!مي

 .ثةلىعةثح اثؽءن  ل٧٤ك٧٤ني، ثةتل١ٛري اتلٕؿيي الك٫٦ ٨٦ ٠سري يف يْ٭ؿ -1

 ارٮيحم٤ـ٦ح  يف ٝٮهل ثؽحل٢ ؛ة٧ٔٮ٦ن  كاالَبلع ادٕؿٚح ٤ٝي٢ الؿص٢ -2
 ٚي٧ة - الٮظيؽ النؼه ٬ٮ - ٤ٔي٫ ا رحح - اخل٧يين اإل٦ةـ» /(3ص/) اإلي٧ة٩يح

 ٦ين أكرث ٝؿؤكا ذ٨ كال ظىت أق٧ٓ ل٥ ل١ين ،كيييث وٌلؽوءايت ر٥ ؿأتٝ ذ٨ - أ٥٤ٔ
 ظيةة ثؽراقح ٩٭ذ٥ أف ٤ٔي٪ة جيت ل٤٪ةس/ يٞٮؿ اكف اذلم النؼه ٬ٮ آػؿي٨؛ ٨ٔ

 .٦٪٭٥ نكذ٤٭٥ كأف األ٩بيةء، ىلع ٩ذٕؿؼ كأف األ٩بيةء،
 .!«٤ٝي٤ح ك٦ٞؿكءايت» ٝٮهل/ النة٬ؽ/ كُيُج:
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 احلوثي 

 وقلة أدبٌ مع اهلل

 !ومع ديوٌ
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 ايعاملني زب حل يف أدب ٚق١ً تعبري، ٤سٛ قٝ٘ يًحٛثٞ نالّ

 أ٩ة» /(3ص/) األكؿ ادلرس ػ ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
٤ى٥ ٬ٮ ا، كبني ثيين ٬ٮ ٬ؾا ثأف ٕجؽاأد  ٦ٕىن ٠ؾلٟ؟ أ٣يف ا، أٔبلـ ٨٦ ٔى

 أغالٌّ، ٌَ َغيًَ ْؼا يكٔن أن فيٍكَ ؛اُاكًط  اهلل واكن اشر  اهلل اكن إن أ٫٩ ذلٟ/
 ثأف ي٤يٜ ال ٬ؾا ألف ٬ؾا؛ ثذٮيل دذٕجؽق أف ػ اتلٕجري وط إف ػ اهلل حػنؿ أُجف

ا﴿ كبي٪٫/ ثي٪ٟ ٚي٧ة يلٮف ٌَ خَِّخذَ  ُنُِج  َو ِضيِّيَ  ٌُ ٍُ ۡ «[24 ال١٭ٙ/]﴾اَغُضد   ٱل
 ٝج٤٭ة. ك٦ة ،«ا دؽنف ٚأ٩خ» ٝٮهل/ إىل ا٩ْؿ كُيُج:
 ٨ٔ يذعؽث ك٬ٮ (22ص/) ا٣ٕة٣ِل ا٣ٞؽس يٮـم٤ـ٦ح  يفاحلٮيث  كٝةؿ
 ا، إىل ابلؼ٢ دنكت ٍٚٞ ٣يف ٔٞةاؽ خي٤ٜ ٠ذةب إىل ا٣ٞؿآف كظٮلٮا» الىعةثح/

 «ٝجيط لك كيٞؽر يٞيض كجت٫٤ٕ ٝجيط، لك مىؽر جت٫٤ٕ ث٢
 ا٣ٛؿٝح /ك٥٬ أال األ٦ح، ٬ؾق دلٮس ٤ٔي٫ ٦ة إىل ٬ؾا الك٫٦ يف ٩ـع احلٮيث كُيُج:

 ا٣ٞؽريح.
 ٚ٪ع٨ اإذن » /(3)ص/ األكؿ رسادل – ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث كٝةؿ

رشي زبلزح ْل ٝىرية، ٚرتة ؟دٌيٕ٪ة دةذا ا ية رشي خكح أك ق٪ح، ٨ٔك  ق٪ح ٨ٔك
 األ٩بيةء قيؽ ٬ٮ ا، رقٮؿ دُٕي٭٥ ٦ٕؽكدة، آالٚنة يذضةكزكف ال ك٥٬ أ٤٬٭ة، دُٰٕ

ة جلة جت٢ٕ كال أٔبلـ، إىل د٭ؽي٪ة ٚبل ثٕؽ، ٨٦ ٕ٪ةيدٌ ز٥ كالؿق٢،  مؽ٩ةدؿ كال ،أٔبل٦ن
لؿقٮلٟ )و٤ٮادٟ كقبلمٟ ٤ٔي٫(، ي٭ؽكف اجلةس  ػ٤ٛةء ٚي٪ة يٞٮـ أٔبلـ إىل

 ال اجلةس ظٮر٥، ا٫، كيكريكف ثةجلةس قريد٫، ٚي٤ذٙث٭ؽي٫، كجيكؽكف ٝي٧ح ك٦جةد
ٚأي٨ رحذ٫ إف  ...لؿحذ٫ ة٦٪ةٚين  اكف كإال ا، ىلع جيٮز ال ،ةإَبلٝن  ا ىلع ٬ؾا جيٮز

ة ٤ٔي٫ أف ي٭ذ٥ بكاكف اجلـيؿة ا٣ٕؿبيح ػبلؿ ٚرتة زبلزح صٮَّز٩ة ٤ٔي٫ ٬ؾا، إف صٮز٩
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رشي٨ ق٪ح، كأ٦ة ي٭ٮد مكة٠ني مكذٌٕٛني ، ثؽك ، ل٥ يلٮ٩ٮا ىلع ٬ؾق  ٔك
اخلُٮرة ا٣ٕةحلح!! ز٥ ي٧ٮت ٩بي٫، ٚي٤ٜ٘ م٤ٙ ٬ؽايذ٫ كرحذ٫ ك٫ُٛ٣، ز٥ يٞٮؿ/ ٬٪ةؾ 

حذ٫! ٢٬ ٬ؾا اجل٪ح ك٬٪ةؾ ص٭٪٥! ص٭٪٥ يكٕؿ٬ة، ثٕؽ أف أ٤ٜٗ م٤ٙ ٬ؽايذ٫ كر
 .«عة٫٩ كدٕةىل، كال جيٮز أف دٕذٞؽقي٤يٜ ثة؟! ال ي٤يٜ ثة قج

 ٠نٙ يف ٝةؿ ٚٞؽ اخل٧يين، إ٦ة٫٦ الكـ ٨٦ ٝؿيت ٬ؾا كُل٫٦ /كُيُج 
 أقةس ىلع دؿدلـ أ٧ٔةهل أف ٩ٕؿؼ إرة ٩ٕجؽ حن٨» /(444-443ص/) األرسار
 كا٣ٕؽا٣ح اتلأهل ٨٦ مةخمةن  ةءث٪ يبين إرةن  ال ا٢ٕٞ٣، خية٣ٙ ٧ٔبلن  ي٢٧ٕ كال ا٢ٕٞ٣،

س٧ةف ك٦ٕةكيح ٣زييؽ اإل٦ةرة كيُٰٕ ثيؽق، خيؿب٫ ز٥ كاتلؽي٨  ٨٦ كأ٦سةر٥ ٔك
 يف يكةٔؽ ال ظىت األثؽ، إىل اجليب ثٕؽ اجلةس ٨٦ اد٤ُٮب حيؽد كال اد٭ةصؿي٨،

 .«كاجلٮر ا٥٤ْ٣ ث٪ةء دأقيف
 يذعؽث ك٬ٮ (40ص/) اجل٨ ٨٦ ا٩ٛؿن  إحلٟ رصٚ٪ة كإذم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك

 األ٦ح ػّسًّ  األ٦ح، ػّسَّ  أل٫٩ دةذا؟ األ٦ح، أمًف ٚكِل» /ٌٔل د٢ةٝ ٨ٔ
ة ة مؼىن  أف القذُةع ػ ٬ٮ ٝةؿ ٧٠ة ػ ٝؽ٦ةق اقذٞؿت لٮ اذلم النؼه ذلٟ ،ْٔي٧ن

 ادلي٨، يف ظؽزخ ٝؽ ا٣يت األميةء كي٘ري األ٦ح، ٬ؾ يف صؽيؽ ٨٦ اإلقبل٦يح احليةة يٕيؽ
 .«ألية٫٦ الكةثٞح ا٣ٛرتة يف ي٢د٤ٌ اجلةس، ٩ٛٮس يف كظؽزخ

ح ٚي٫ ادٞةؿ ٬ؾا كُيُج:   .!ا ك٣ٞؽر ا، لرشع ٦ٕةًر
 د٣خ ٚٞؽ ،الؿقٮؿ ثٕؽ اخلبلٚح دٮيل يف ٚٔل /اهلل لرشع املػارعث أٌا

٧ؿ ،٧ٔؿ ٨٦ ثةخلبلٚح أظٜ ثلؿ أثة أف ىلع الرشٔيح األد٣ح  ٔك
س٧ةف ،ٔس٧ةف ٨٦ ث٭ة أظٜ  .ٌٔل ٨٦ ث٭ة أظٜ ٔك

 يٕيؽ أف القذُةع ٝؽ٦ةق اقذٞؿت لٮ ٤ٔيًّة أف ٚؽٔٮاق /اهلل ىلػر املػارعث اوأٌ
 هل دا٦خ ٤ٔيًّة ٚإف ظى٢؛ ٦ة خية٣ٙ ك٬ؾا .صؽيؽ ٨٦ اإلقبل٦يح احليةة
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ؿىت قنني، خف ٨٦ أكرث اخلبلٚح  اجل٭ةد دٮٝٙ ظىت ْٔي٧ح، كأظؽاث ٚنت ٚي٭ة كصى
٤ ٥ ل٥ ٤٥ً ٚى  ك٬ؾا لك٫ ثجٌٞةء كٝؽر ٨٦ ا، ا، قبي٢ يف يكى  .احلٮيث ث٭ؾا ي

 ظٜ يف اتلٕجري كقٮء األدب، ٤ٝح ٦ذ٧ٌ٪ح ٚٔل ادٞةالت ٨٦ ل٤عٮيث قجٜ ك٦ة
 كاريضةف اثلٮرم، اال٩ؽٚةع ك٣ل٨ ،حيك٪٭ة ال مكةا٢ َؿؽ يف كا٣تّسع ا،

ي٥ كد٤ٞيؽ اخل٧يين،  .!ادـا٣ٜ ٬ؾق يف ث٫ أ٣ٞخ ال٤ج٪ةين ا ظـب ٔز

 ايهسِٜ ايكسإٓ يف احلٛثٞ طعٔ

ََ ﴿» /(41ص/) اثلةين ادلرس ػ ادةاؽة قٮرة يف احلٮيث ٝةؿ ِي ْ  َوٱَّلَّ ٔا ُِ ٌَ ََ  َءا ِي  ٱَّلَّ
ٔنَ  ٍُ ةَ  يُلِي ٰٔ يَ ةَ  َويُۡؤحُٔنَ  ٱلطَّ ٰٔ َن ًۡ  ٱلزَّ ُْ  يف اآلػؿكف ادّٛسكف يٞٮؿ ،[22 ادةاؽة/]﴾َرٰنُِػٔنَ  َو
ًۡ ﴿دٛكري/ ُْ  ي٨ؽً يى  ذ٨ كأ٩خ اٝؿأ٬ة دٕةؿ ٣ل٨ ػةمٕٮف، ك٥٬ أم/ /﴾َرٰنُِػٔنَ  َو
 كاظؽة؟ آيح ٨٦ ارؽايح أثٮاب ٨٦ ةٚي٭ دؿل ك٥ ،٤ٔي٫ الكبلـ ٌٔل اإل٦ةـ ثٮاليح
 ختؽج ةو ،ميبنة ثل٫٤ ا٣ٞؿآف يُٕيٟ ٚبل ثلؿ أثة إال أ٦ةمٟ يل٨ ل٥ إذا ٣ل٨

 اهلل ةأن حػخلػ وأُج ختؽج وحػاىل، ـتطاُّ هلل ضؽباً  اىلؽآن جتػو ،عال وأُج ٌِّ
 ك٬ٮ ٦٪٫ ختؿج ،وكػره ّةلغائ ظيً ولك فاضشث لك مطػر ْٔ وحػاىل ـتطاُّ
 كٛؿان  يْ٭ؿ ل٥ ٦ة اكف، ٠ي٧ٛة دلؿـ أم أك حي٧١ٟ، ّةل٥ أم َةٔح ٤ٔيٟ يٮصت
ِطي﴿ ٝةؿ/ أل٫٩ ثٮاظةن؛

َ
ْ أ ٔا َ  ُػ ْ  ٱّللَّ ٔا ِطيُػ

َ
ْوِل  ٱلرَُّشَٔل  َوأ

ُ
ۡمرِ  َوأ

َ
ًۡ   ٱۡۡل  ٬ٮ ك٬ة [26 ا٣نكةء/]﴾ٌُِِس

 «اآلف إىل احلٮـ ذلٟ ٨٦ لؤل٦ح رضبح ٨اآلػؿي دٮيل يُٰٕ ١٬ؾا األمؿ، كيل ذا
 )أم/ ابليخ آؿ ٗري ثٛ٭٥ ا٣ٞؿآف ص٢ٕ أ٫٩ ا٣ٞؿآف/ يف َٕ٪٫ كص٫ /كُيُج 
 كالك٪ح؛ ا٣ٞؿآف يف ٬ؾا يٞةؿ أف جيٮز كال .ًبلالن  إال النؼه يُٰٕ ال الؿاٌٚح(

 ينكت ٚةتلعؿيٙ ،٦ٕة٩ي٭٧ة ٨٦ ميبنة ؼى ؿَّ ظى  ك٨٦ ٚي٭٧ة، الىعيعح ٦ٕة٩ي٭٧ة ألف
 ال كْل اآليح، إىل ٦ٕىنن  نكت أ٫٩ كادؿاد/ كًلؾا، ٠ؾا آيح ظؿؼ يٞةؿ/ ؿ ؼ،ادع إىل

 ٝةا٫٤، ىلع مؿدكد إحل٭ة ادنكٮب كادٕىن ٚي٭ة، ثةؽو  الىعيعح اآليح ٧ٕٚىن ٤ٔي٫، دؽؿ
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 ىلع ارؽايح ثةب قؽَّ  الك٫٦/ ٧ٚٛةد ل٤ؿٚي، ا٩ذىةرا ا٣ٞؿآف ٦ٓ األدب احلٮيث ٚأقةء
٥٤ً كٝؽ .الؿاٌٚح ثٛ٭٥ ٥٭ى ٍٛ يي  فٍ أ إال كالك٪ح، ثة٣ٞؿآف اجلةس ة ٔي ٧٤ن  أف ةيًّ يٞين ًٔ

 ٦٪٭ةج” يف دي٧يح اث٨ اإلقبلـ ميغ ٝةؿ ،ىلع ظكت أ٬ٮاا٭٥ ا٣ٞؿآف دّٛس   الؿاٌٚح
 كظؿٚٮا ٦٪٫، ٣يف ٦ة ا دي٨ يف أدػ٤ٮا اذلي٨» /(102-7/107) “اجلجٮيح الك٪ح
 ٨٦ ا دي٨ يف أدػ٤ٮا ٩٭٥ٚإ ؛الؿاٌٚح يف ٦٪٭٥ أكرث َةاٛح يف ٣يكٮا الرشيٕح، أظاكـ

 ل٥ ٦ة الىؽؽ ٨٦ كردكا ٗري٥٬، يلؾث٫ ل٥ ٦ة ا رقٮؿ ىلع ال١ؾب
ة ا٣ٞؿآف كظؿٚٮا ٗري٥٬، يؿدق ٛن  دٕةىل/ ٝٮهل إف ٝٮر٥/ ٦س٢ ٗري٥٬، حيؿ٫ٚ ل٥ حتؿي

ا﴿ ٍَ ًُ  إِجَّ ُ  َوِِلُُّس ََ  َورَُشُُٔلُۥ ٱّللَّ ِي ْ  َوٱَّلَّ ٔا ُِ ٌَ ََ  َءا ِي ٍُٔنَ  ٱَّلَّ يَ  يُلِي ةَ ٱلطَّ ةَ  َويُۡؤحُٔنَ  ٰٔ ٰٔ َن ًۡ  ٱلزَّ ُْ  َو
 َمَرجَ ﴿ دٕةىل كٝٮهل الىبلة. يف خبةد٫٧ دىؽؽ دة ٌٔل يف ٩ـ٣خ [ 22 ادةاؽة/]﴾َرٰنُِػٔنَ 
 َِ ا ََيُۡرجُ ﴿ .كٚة٧َح ٌٔل /[ 46 الؿح٨/]﴾ٱۡۡلَۡدَرۡي ٍَ ُٓ ِۡ رَۡجانُ  ٱليُّۡؤلُؤُ  ٌِ ٍَ ۡ  /[22 الؿح٨/] ﴾٢٢ َوٱل
ُّ  ءٍ َشۡ  َوُكَّ ﴿ كاحلكني. احلك٨ ۡخَطۡيَجٰ

َ
ام   ِفٓ  أ ٌَ ِ تِي   إ  إِنَّ ﴿ َة٣ت. أيب ث٨ ٌٔل /[ 42 يف/] ﴾ٌُّ

 َ ٔخ   َءاَدمَ  ٱۡضَطَفى  ٱّللَّ َرٰنَ  َوَءاَل  ًَ إِةَۡرِْٰي َوَءاَل  اَوُُ ٍۡ  كاق٥ َة٣ت، أيب آؿ ٥٬ /[77 ٧ٔؿاف/ آؿ] ﴾ِغ
ْ ﴿ ٧ٔؿاف. َة٣ت أيب ٔٓا ثَ  ـََقٰخِيُ ٍَّ ِ ن

َ
َجَرةَ َوٱل﴿ كالـبري. ح٤َع /[42 اتلٮبح/]﴾ٱىُۡسۡفرِ  أ يُۡػَُٔثَ  شَّ ٍَ ۡ  ٱل

َ  إِنَّ ﴿ أ٦يح. ث٪ٮ ٥٬ /[30 اإلرساء/] ﴾ٱىُۡلۡرَءانِ  ِف  ًۡ  ٱّللَّ ُمرُُز
ۡ
ن يَأ

َ
ْ  أ ٔا  /[34 ابلٞؿة/]﴾َبَلَرة    حَۡذََبُ

َۡ ﴿ اعئنح. ِ ۡكَج  ىَه ۡۡشَ
َ
ََّ  أ يَُم  َِلَۡدتََط ٍَ ٌل ثلؿ أيب ثني أرشًلخ ٣نئ /[ 32 الـمؿ/] ﴾َخ  ٔك

 .«٠ذج٭٥ يف كصؽد٫ كأ٦سةهل ٬ؾا كَل .الٮاليح يف

 ايكسإٓ يف ايٓشذ ٜٓهس احلٛثٞ

 ٝؽ اذلم ا٣نكغ» /(44ص/) الكةدس ادلرس ػ ابلٞؿة قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
 «اصذ٭ةدات لك٭ة اصذ٭ةديح، لك٭ة ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف يف نكغ داعكل ٨٦ ث٫ نك٧ٓ أك ٩ٞؿأق،

ة ٝةؿك ٌن  ٬ٮ ٝؽـ اذلم ا٣نكغ كأكرث» /(43ص/) ا٣ٞؿآ٩يح اثلٞةٚحم٤ـ٦ح  يف أي
 «!ا٣نكغ ٔ٪ٮاف حتخ ٦٭٧ح ٝؿآ٩يح آيةت رضبٮا ؛ادضذ٭ؽي٨ ٝج٢ ٨٦ نكغ
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 ىلع ادك٧٤ني دميٓ ٔ٪ؽ اد٤ٕٮ٦ح ا٤ٕ٣ٮـ ٨٦ كادنكٮخ ثةجلةقغ ا٥٤ٕ٣ /كُيُج 
 ،ثةلرضكرة ادلي٨ ٨٦ ٤ٕ٦ٮـ ك٬ٮ ،(1)الؿاٌٚح ذلٟ يف ث٧ة ا٧٤ٕ٣يح، منةرب٭٥ خمذ٤ٙ

 ةع.اإلدم ذلٟ ىلع كٝةـ
 «كادنكٮخ؟ اجلةقغ أدٕؿؼ» اجلةس/ حيؽث د٨ ٝٮهل ٌٔل ٨ٔ وطَّ  كٝؽ

 .«!كأ١٤٬خ ١٤٬خ» ٝةؿ/ ال. ٝةؿ/
 يف ٔجيؽة كأثٮ (،2)ر٥ٝ/ كادنكٮخ اجلةقغ يف اجلعةس صٕٛؿ أثٮ أػؿص٫

ري٥٬. (7)ر٥ٝ/ كادنكٮخ اجلةقغ يف اجلٮزم كاث٨ (،4)ر٥ٝ/ كادنكٮخ اجلةقغ  ٗك
أف  (2)الؿاٌٚح ؽٔ٪ ادٕذ٧ؽة (25-24)ص/ بلٗحابل ٩٭ش ٠ذةب كيف

 كػ٤ٙ» أل٦ذ٫/ ا رقٮؿ ػ٫ٛ٤ ٧ٔة يذعؽث ك٬ٮ ٝةؿ ٤ٔيًّة
 ٥٤ٔ كال كاًط، َؿيٜ ث٘ري ٧٬بلن  يرتًلٮ٥٬ ل٥ إذ أذ٭ة؛ يف األ٩بيةء ػ٤ٛخ ٦ة ٚيل٥

 ك٩ةقؼ٫ كٌٚةا٫٤، ٚؿاا٫ٌك كظؿا٫٦، ظبلهل ٦جي٪نة ٚيل٥، ربل٥ ٠ذةب ٝةا٥،
 ص٭٫٤، يف ا٣ٕجةد ىلع كمٮقٓ ٫٧٤ٔ، ٦يسةؽ ٦أػٮذ ثني ،ٗٮام٫ٌ ٪نةك٦جي ك٦نكٮػ٫...

٫، ال١ذةب يف ٦سجخ كبني  «.نكؼ٫ الك٪ح يف ك٤ٕ٦ٮـ ًٚؿ
 
 
 

                                                      

كٝؽ ث٪خ الؿاٌٚح ىلع ا٣ٞٮؿ ثة٣نكغ/ ٔٞيؽة ا٣ٞٮؿ ثةبلؽاء ىلع ا، ك٬ٮ/ أف يْ٭ؿ  يف األمؿ ٦ة ل٥ يل٨ 
ا هل، كأف  ا هل؛ ٚي٘ري أمؿق ك٩٭ي٫. كا٣ٞٮؿ ثةبلؽاء ىلع ا ٨٦ األٝٮاؿ ّة٬ؿن يْ٭ؿ  يف اجلٔل ٦ة ل٥ يل٨ ّة٬ؿن

(. كىلع ٬ؾا؛ ٚبل ي٘رت ثٞٮؿ الؿاٌٚح ثة٣نكغ؛ أل٩٭٥ يف 2/456ل٤نٮٌلين ) إرمةد ا٣ٛعٮؿا٩ْؿ  .ا٣لٛؿيح
 ذلٟ خمة٣ٛٮف أل٢٬ اإلقبلـ.

٤ٮ الؿاٌٚح يف ٠ذةب   ٮـ، ٧٠ة ْل اعدد٭٥/ أ٩٭٥ ي٤٘ٮف يف ال١ذت ا٣يت د٧ٌ٪خ أثةَي٤٭٥، ٤ٕ٦ ٩٭ش ابلبلٗحٗك
كٝؽ ثني ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح أف ٬ؾا ال١ذةب ال دىط نكبذ٫ إىل أ٦ري ادؤ٦٪ني ٌٔل ث٨ أيب َة٣ت 

  (.2/220. )٠ذت ظؾر ٦٪٭ة ا٧٤ٕ٣ةء٨٦ كصٮق ٦ذٕؽدة. ا٩ْؿ٬ة يف 
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 قسا٤ات٘ ٚيف ايكسإٓ مجع طسٜك١ يف احلٛثٞ قدح

 يح ا فإ» /(6ص/) األكؿ ادلرس ػ ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
 يذًل ٨٦ ثني ٠جري ٚؿؽ ١ٛةيح.ال ادك٧٤ني ثني ٚي٧ة جي٢ٕ أف يكذُيٓ ،مٮصٮد ٝيٮـ
 ٝج٢ ٨٦ ل٤٭ـات دٕؿض ٠ذةب كبني ،َؿم يزنؿ ك٬ٮ ا رقٮؿ ٥ٚ ٨٦ ا٣ٞؿآف ٤ٔي٫

 ل٥ اآلف ظؽ إىل ،ٝؿاءات قجٓ ىلع ٩ـؿ ،(1)ظؿكؼ قجٕح ىلع ٩ـؿ ،أ٩ٛك٭٥ ادك٧٤ني
 ل٥ اآلف ؽحل ٠ؾا، ٝةلٮا/ كأ٩ةس ٣٘ةت. قجٓ ٝةلٮا/ أ٩ةس احلؿكؼ، ٬ؾق ْل ٦ة يٕؿٚٮا
 ٠ؾا، يٞؿؤكف سكأ٩ة ٠ؾا، يٞؿؤكف أ٩ةس ؛يذٌةربٮف اك٩ٮا كأ٩٭٥ ،ٕٚبلن  ادكأ٣ح دذ٧زي

٭ة ٤ٔي٭ة كَجٓ ٔس٧ةف دمٕ٭ة كاظؽة نكؼح كبٌف أظؿٝٮق ز٥ ِْل اد٪ةَٜ، يف ككٔز  ٔك
ِْل آيح، ٚي٫ اكف  ٬٪ة. ٨٦ كلٮح أػؿل، آيح ٚي٫ ٔك

 ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف دٕؿض ٠يٙ تلضؽكا ل٤ُٞةف ا٣ٞؿآف ٤ٔٮـ ٠ذةب اٝؿؤكا
 ككاظؽة دٕةكيح كاظؽة /أػؿل قٮر ٚي٫ لاك٩خ ا ٝج٢ ٨٦ حمٛٮظ أ٫٩ لٮال ،رـات
  ا ٣ل٨ ؛(2)٣ٕس٧ةف ككاظؽة ٧ٕ٣ؿ ككاظؽة ثلؿ أليب ككاظؽة ٣ٕةئنح

                                                      

(، ٝةؿ ميغ 545(، كمك٥٤ )ر2146/٥ٝٚؿكاق ابلؼةرم )ر٥ٝ/ «أ٩ـؿ ا٣ٞؿآف ىلع قجٕح أظؿؼ»أ٦ة ظؽير  
 ذ٠ؿ ا٣يت (الكجٕح األظؿؼ) أف ادٕذربي٨ ا٧٤ٕ٣ةء ثني ٩ـاع ال»(/ 764-47/760) دل٧ٮع ا٣ٛذةكلاإلقبلـ ٧٠ة يف 

 ادك٧٤ني ثني ٩ـاع كال... إىل أف ٝةؿ/ الكجٕح ا٣ٞؿاء ٝؿاءات ْل ٣يكخ ٤ٔي٭ة أ٩ـؿ ا٣ٞؿآف أف كق٥٤ ٤ٔي٫ ا وًل اجليب
ًّٞ  ٦ٕ٪ة٬ة يلٮف ٝؽ ث٢ كدٌةدق؛ ادٕىن د٪ةٝي دذ٨٧ٌ ال ٤ٔي٭ة ا٣ٞؿآف أ٩ـؿ ا٣يت الكجٕح احلؿكؼ أف  ،ة٦ذٞةربن  أك ة٦ذٛ

 ٦ٕىن ٬ٮ ٣يف أظؽ٧٬ة ٦ٕىن يلٮف كٝؽ. كدٕةؿ ،ك٥٤٬ ،أٝج٢ /أظؽك٥ ٠ٞٮؿ ٬ٮ إ٧٩ة/ مكٕٮد ث٨ ا ٔجؽ ٝةؿ ٧٠ة
 «.كد٪ةٝي دٌةد اػذبلؼ ال ،كد٘ةيؿ د٪ٮع ؼاػذبل ك٬ؾا ،ظٜ ادٕ٪يني الك ٣ل٨ اآلػؿ؛

ة؛ لٮال ظِٛ   ًّٞ / ظى ًٜ  اهللٝي٤خي ٫ ٦ة حلى ٞى ً ل٤ٞؿآف ال١ؿي٥ ٨٦ اتلعؿيٙ كاتلجؽي٢ ٨٦ ًٝجى٢ أ٢٬ الٌبلؿ؛ لاكف ٝؽ حلى
اتلٮراة كاإلجني٢، ٨٦ اتلعؿيٙ كاتلجؽي٢، كٝؽ ادىع ٗبلة الؿاٌٚح أف ٔ٪ؽ٥٬ ٝؿآ٩نة خيى٭٥ ٗري ٬ؾا ا٣ٞؿآف 

كؼ دلل ادك٧٤ني، ٚٞةلٮا/ ٔ٪ؽ٩ة ٝؿآف ٚة٧َح ٦س٢ ٝؿآ٩ل٥ زبلث مؿات! كادٔٮا أف ٔ٪ؽ٥٬ وعٛةن ادٕؿ
لرل٠ذٮر ظكني ادٮقٮم، ٚٞؽ ظنؽ ٦ة   ز٥ ل٤ذةريغ، راصٓ ٠ذةب ػى٭٥ ث٭ة رقٮؿ ا

ٔ٪ؽ٥٬ ٨٦ ٬ؾق األكةذيت كاألثةَي٢، كل٥ حيى٢ ألظؽ ٨٦ الىعةثح قٮرة ٠ؾا كًلؾا، ث٢ ٝةـ أثٮ ثلؿ 
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 ٨٦ ،آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات يًبَّ اجلَّ  رأكا ذ٨ ظىت ظ٫ْٛ ٨٦؟ أص٢ ٨٦ ظ٫ْٛ.
ٛن  إحل٪ة يى٢ أف أص٢  الؿقٮؿ ز٨٦ يف اك٩ٮا ذ٨ ظىت ظ٫ْٛ أ٫٩ أٔذٞؽ ،ةق٤ي٧ن ك ة٩ْي

 ٠سري ٤ٔي٫ ػُٮرة ينلكٮف اك٩ٮا مٮد٫ ثٕؽ أل٩٭٥ ؛آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات
 ؟وعةثيًّة أ٣يف ا٣ٕةص ث٨ ٧ٔؿك ؟وعةثيًّة أ٣يف ؟!اجليب يٕةرص أل٥ ٦ٕةكيح ٦٪٭٥،
 ٌػاويث اكن وإال دلةؿ يٮصؽ ال ٣ل٨ وعةثح؟ أ٣يكٮا كاعئنح مٕجح ث٨ اد٘رية
 ٤ٔي٭٥ الكبلـ ابليخ أ٢٬ كيف قٮرة أ٦يح بلين جي٢ٕ ،امططفً  غرشيَ لم خيخيق
 .«ةكقجًّ  ة٣ٕ٪ن  دلٮف قٮرة

ة ٝةؿك ٌن  ٠ذةب ٦ٕ٪ة» /(5ص/) األكؿ ادلرس ػ ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي
 كدمٕ٭ة كٝؿاَيف كأًبلع ػـؼ ٨٦ دمٓ إ٧٩ة ثأ٫٩ ثة٣تن١يٟ يٮاص٫ زاؿ كال ،ا
 كٚبلف آيح ٔ٪ؽق اكف كٚبلف ا٣ٞؿآف، ينذٔل أف ي٧ل٨ اكف ثلؿ أثٮ لٮال ثلؿ، أثٮ

 ٬ؾق لك يؽظي أف اقذُةع ا٣ٞؿآف ك٣ل٨ ،٬ؾق ٨٦ أَٮؿ اك٩خ كقٮرة آيح، نيس
 يزنؿ ك٬ٮ آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات احم٧ؽن  يؿل ٨٦ ثني ٠جري ٚؿؽ ،ادٞٮالت

 ؟َؿم يشء لك أ٣يف اآليح، ٤ٔي٫ ٚيٞؿأ كظي٫ ٨٦ يكتيِٞ ز٥ ،الٮيح ٤ٔي٫
ٍ  /كُيُج   نكجخ كرؾا ثؾلٟ، ٝةـ د٨ ْٔي٧ح ك٦٪ٞجح رشؼ ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف ٓي دمى

 حيىي ارةدم رقةا٢ دل٧ٮع يف ٧٠ة َة٣ت أيب ث٨ ٌٔل إىل اجل٧ٓ ٬ؾا ارةدكيح
ع٪ة ،(131-137ص/) احلكني ث٨  (471ص/) احل٨٧ حراٌٚ َٕٮف ٠ذةث٪ة يف كأًك
 ٌٔل كأ٦ة ،الىؽيٜ ثلؿ أثٮ ٬ٮ ٞؿآفا٣ دمٓ ٔ٪٫ وطَّ  اذلم أف ثٕؽ٬ة ٧ٚة

٧ؿ  أثة أف ادك٧٤ني/ ٧ٔٮـ ٔ٪ؽ ادن٭ٮر ٬ٮ ك٬ؾا ،ٔ٪٭٧ة ذلٟ يىط ٥٤ٚ ،ٔك
 ؽٔ٪ ذلٟ كامذ٭ؿ ،ا رقٮؿ مٮت ثٕؽ ا٣ٞؿآف دمٓ ٨٦ أكؿ ٬ٮ ثلؿ

                                                      
  جب٧ٓ ا٣ٞؿآف يف ػبلٚذ٫، كٝةـ ٔس٧ةف  جب٧ٓ اجلةس ىلع مىعٙ كاظؽ، ٚاك٩ٮا ث٭ؾا حمكنني

، ٣ل٨ ظكني احلٮيث يلي٢ ث١٧يةؿ اجلٮر، ٚ٭ؾا الى٪يٓ اجل٧ي٢ جي٫٤ٕ ٦ؾ٦ح ٚي٭٥، اهللكحمةْٚني ىلع الكـ 
 كيؿ٦ي٭٥ ث٧ة ٥٬ ٦٪٫ ثؿاء، ك٣ل٨ ١٬ؾا الؿٚي ي٢٧ٕ ثأوعةث٫.
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 (46/246) ميجح أيب كاث٨ ،(7/467) «ا٣ُجٞةت» يف قٕؽ اث٨ ركل ٚٞؽ خ،ابلي آؿ
ري٥٬ ٔكة٠ؿ كاث٨  أيب ىلع ا رحح» يٞٮؿ/ ٤ٔيًّة ق٧ٕخ ٝةؿ/ ػري ؽٔج ٨ٔ ٗك

 أزؿ ك٬ٮ .«ال٤ٮظني ثني دمٓ ٨٦ أكؿ ٬ٮ ادىةظٙ، يف أصؿان  اجلةس أ٥ْٔ اكف ؛ثلؿ
ػبلٚذ٫ جب٧ٓ اجلةس ىلع مىعٙ ز٥ ٝةـ ٔس٧ةف ث٨ ٔٛةف ريض ا ٔ٪٫ يف  ظك٨.

ث٧ة ٚي٭٥ آؿ ثيخ  أدمٓ ٤ٔي٫ الىعةثح كاظؽ، ك٬ؾا اذلم ٫٤ٕٚ ٔس٧ةف
 الىعةثح أدمٓ كٝؽ»(/ 40137-40132)ر٥ٝ/ االقذؾاكرجٮة، ٝةؿ اث٨ ٔجؽ ا٣رب يف اجل

 ٤ٔي٫ ا وًل ا رقٮؿ ٝةؿ ا٣يت األظؿؼ الكجٕح ٨٦ كاظؽ ظؿؼ ىلع ثٕؽ٥٬ ك٨٦
 ىلع اإلدمةع كا٩ٕٞؽ ،٦٪٭ة ٔس٧ةف مىعٙ ٔؽا ٦ة ك٦٪ٕٮا ،٤ٔي٭ة ا٣ٞؿآف أ٩ـؿ كق٥٤
( 416)ص/ اٌٚح احل٨٧ يف وعةثح الؿقٮؿ ادؤد٨٧َٕٮف را٩ْؿ/ ٠ذةث٪ة كل٧٤ـيؽ . «ذلٟ

 ا٣ُجٕح اثلةثلح.
ؽ حتٞيٜ ٨٦ اجل٧ٓ ٬ؾا ذربأ كٝؽ ۡۡلَا ٱَّّلِۡنَر ِإَوَُّا َُلُۥ ﴿ ا٣ٞةا٢/ ا ٔك َُ َُزَّ إَُِّا ََنۡ
٥٤ ٚبل ابليخ، كآؿ الىعةثح ٧ٔٮـ اجل٧ٓ ٬ؾا ٝجٮؿ كىلع .[6 /احلضؿ] ﴾٩ىََحٰفُِظٔنَ   ر٥ يٕي

 أ٫٩ أـ ا٥٤ٕ٣، ٠رثة أ٬ٮ !اجل٧ٓ؟ رؾا يت٪١ؿ ظىت احلٮيث ةظكي٪ن  دّل ذلما ٧ٚة خمة٣ٙ،
 ؟!.أك يف ثٌٕ٭٥ الىعةثح يف حتٞٞخ ٌٚي٤ح لك إ٩لةر إىل الؿاٚيض الكري
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 ٚاملفشسٜٔ ايتفاسري نتب يف احلٛثٞ طعٔ

 ثة٣ٞؿآف يسٞٮا ل٥» /(42ص/) ا٣ٕة٣ِل ا٣ٞؽس يٮـم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
 ٠ذت ثٕي تلٞؿأ أ٩خ دأيت ٔ٪ؽ٦ة كذلا ،(1)اع٦ح ثىٮرة إحل٫ ي٭ؽم ٚي٧ة ال١ؿي٥

ريق اك٣ُربم الك٪ح أ٢٬ ٦ّٛسم ٨٦ اتلٛكري  ٤ٔي٫ مٮىس ٨ٔ دٕةىل ا ٝٮؿ يف ٗك
ٔۡمِ ﴿ الكبلـ/ ْ  َيَٰل ٔا ۡرَض  ٱۡدُخيُ

َ
َشثَ  ٱۡۡل َلدَّ ٍُ ۡ ُ  َنخََب  ٱىَِّت  ٱل ًۡ  ٱّللَّ  ْؤالء [24 ادةاؽة/] ﴾ىَُس

 األرض اآليح/ ٬ؾق دٛكري يف ٚيٞٮلٮف ،ةأيػيًٓ يلثوذ احلٓٔد يػؽٔن املفرسون
 قٮاء ٤ٕٞ٣يحا ٬ؾق لنةـ،ا أرض ْل النةـ، أرض ْل ر٥ ا ٠ذت ا٣يت ادٞؽقح

 «.ا٣ٞؿآف إحل٫ ٬ؽل ٧ٔة ثٕيؽة دعؽث أك دّٛس
ة ٝةؿك ٌن ٪ؽ٦ة» /(44ص/) ا٣ٕة٣ِل ا٣ٞؽس يٮـم٤ـ٦ح  يف أي  أف جيت دٕٮد ٔك

 أ٢٬ ٨٦ ادّٛسي٨ إىل ك٣يف ا٣ٞؿآف إىل دٕٮد ،ّٛسي٨اد إىل ك٣يف ا٣ٞؿآف إىل دٕٮد
 َؿيٜ ٨ٔ ٣يف ا٣ٞؿآف ككرزح ا٣ٞؿآف ٝؿ٩ةء َؿيٜ ٨ٔ ا٣ٞؿآف ىلع دذٕؿؼ الك٪ح،
ري٧٬ة ٠سري اث٨ كدٛكري ا٣ُربم دٛكري  «.ادّٛسي٨ ٨٦ ٗك
ة ٝةؿك ٌن  ٦ة أكرث ك٦ة» /(1ص/) اثلة٣ر ادلرس ػ ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي
 ،ادّٛسي٨ أيؽم ىلع ر٬يت إتلجةس ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف ظٮؿ لك٪حاأل اتلجةس ٨٦ ظى٢

 ،ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف ختؽـ ثأ٩٭ة يٞةؿ ا٣يت ا٣ٛ٪ٮف ٨٦ ٠سرية ٚ٪ٮف أوعةب أيؽم ىلع
 «.!ظى٢ ٠سري اتلجةس
 ٧٠ّٛسي٨ ا٤ُ٩ٞٮا ٨٦» /(47ص/) ا٣ٞؿآ٩يح اثلٞةٚحم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك

 دٛكري دٞؿأ أك ،ل٤ـخمرشم ال١نةؼ دٞؿأ ٔ٪ؽ٦ة ،الىعيط ثةلنلك ا٣ٞؿآف يٞؽمٮا ل٥
ا ٦٭٧ح آيةت ٨ٔ احلؽير ي٤ٛ٘ٮف دؿا٥٬ ؛أػؿل دٛةقري دٞؿأ أك ،ا٣ُربم  حن٨ ،صؽًّ

                                                      

٬ٮ اذلم ر٦ةق ثةتلعؿيٙ، كاجلٞه، كاتلجؽي٢، كاذلم ل٥ يسٜ ثة٣ٞؿآف ٬ٮ اذلم يؽيع أف اذلم ل٥ يسٜ ثة٣ٞؿآف  
 ٔ٪ؽق ٝؿآ٩ة آػؿ يٕؿؼ ثػ)ٝؿآف ٚة٧َح(!.
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 ،اجلةس حبيةة مؿدجُح ،اجلةس ثٮاٝٓ مؿدجُح ٚٔل ،احلٮـ ٚ٭٧٭ة إىل ٩لٮف ٦ة أظٮج
ا ٦٭٧ح ٮع، كا٩ذٓل ٤ٔي٭ة يٞٛـ ،صؽًّ  ٬٪ةؾ اكف كإذا ،٦ٛؿداد٫ حلّٛس ي٪٤ُٜ ادًٮ

ٮع كا٩ذٓل ،ثةػذىةر ظٮرة يذعؽث ٦ٕي٪ح ٝىح أك ،يكت٪ج٫ُ ٦ٕني ظل٥  .«ادًٮ
٥٤ أف جيت /كُيُج   يف الؿاقؼني ا٧٤ٕ٣ةء ٢جى ًٝ  ٨٦ ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف دٛكري أف يٕي

ًَّ ﴿ ال١ؿي٧ح اآليح ٔ٪ذ٫ ذة ٬ٮ الرشيٕح ٥٤ٔ َِا إِنَّ  ُث ۥ َغيَۡي ُّ  ك٬ؾا ]46 ا٣ٞية٦ح/[ ﴾١٩ َبَياَُ
 ٨ٔ يكذ٘ين كال أظؽ، قي٪١ؿ ال اكٚح، ادك٧٤ٮف ٤ٔي٫ ركقة ثةلرضكرة، ٤ٕ٦ٮـ أمؿ

 ادٕذ٧ؽة اتلٛةقري ٠ذت يف ي٨ُٕ أف إىل احلٮيث دٚٓ اذلم ٧ٚة أظؽ، ا٣ٞؿآف دٛكري
  .أ٤٬٭ة؟! يف كي٨ُٕ اإلقبلـ، أ٢٬ ٔ٪ؽ

ٔاب ح إ٩٭ة /اجل  آؿ ىلع ا٣ٞؿآف دٛكري ظرص يف الؿٚي ٧٤ٔةء ث٭ة يٞٮـ ا٣يت ا٣زٔن
 دج٤يٖ يف الؿقٮؿ ٩ٮاب كأ٩٭٥ مٮف،٦ٕىٮ أ٩٭٥ ثؽٔٮل ؛ابليخ

ى   ٦ة صة٩ت إىل ،الؿقٮؿ ٥٤ٔ كي٧٤ٕٮف ،كبية٩٭ة الرشيٕح  ٨٦ ث٫ ٮاػي
ؿٚخ اذلم ادؾمٮـ ا٤٘٣ٮ ٨٦ ك٬ؾا اإلرةـ،   .الؿاٌٚح ث٫ ٔي

 ٦ة دم٤ح ٨٦ ٚ٭ٮ ابليخ؛ آؿ ىلع ا٣ٞؿآف دٛكري الؿاٌٚح ٧٤ٔةء ظرص كأ٦ة
بلؿ هل، يؤو٤ٮف ثة٢َ لك إىل ابليخ ثآؿ اتلؾرع ٨٦ أذةدكق  كإال إحل٫، يؽٔٮف ًك

ًؿٚيٮا الؿاٌٚح ٚإف ة ،ادٛكرين  ال١ؿي٥ ثة٣ٞؿآف ا٣ٕ٪ةيح ثٕؽـ اتلةريغ مؿ   ىلع ٔي ْن  ،كظٛ
ؿؼ ال الؿاٌٚح إف ث٢ ٔ٪ؽ٥٬؛ ٦زنتل٫ ٚ٭ؾق ٔ٪٫، ةكذثًّ  ،كدٔٮةن  ة،كد٤ٕي٧ن   قيع ر٥ يٕي

 اإلقبلـ ميغ ث٭٥ اخلجري ٝةؿ ك٣ٞؽ صٮا٩ج٫، ٨٦ صة٩ت أم يف ادلي٨ ىلع ادعةْٚح يف
 حبِٛ دٕذين ال كالؿاٌٚح» /(2/437) اجلجٮيح الك٪ح ٦٪٭ةج يف ا رح٫ دي٧يح اث٨

- دٕذىن كال ٦ٕة٩ي٫، ىلع ادلا٣ح األد٣ح ك٤َت كدٛكريق، ٦ٕة٩ي٫، ك٦ٕؿٚح ا٣ٞؿآف،
ة ٌن  ٨ٔ كابلعر قٞي٫٧، ٨٦ وعيع٫ ك٦ٕؿٚح ،ا رقٮؿ حبؽير -أي

 .«كاتلةثٕني ةثحالىع ثآزةر دٕذىن كال ٦ٕة٩ي٫،
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ة – كٝةؿ ٌن  ال َٮااٙ ٧ٚ٪٭٥» /(2/224) كاجل٢ٞ ا٢ٕٞ٣ دٕةرض درء يف - أي
 كقٮاء ا٣ٞؿآف. أا٧ذ٭٥ حتِٛ ال كاجل٭٧يح، الؿاٌٚح ٨٦ ٠سري ٦س٢ ا٣ٞؿآف، كفأيٞؿ

ٮا أف إ٦ة ث٢ ٦٪٫، ارؽل ي٤ُجٮف ال حيْٛٮق؛ ل٥ أك ظْٛٮق  كدؽثؿق، ٚ٭٫٧ ٨ٔ يًٕؿ
ٚٮق أف كإ٦ة أ٦ةين، إال ال١ذةب ي٧٤ٕٮف ال اذلي٨ اكأل٦يني ؿ   كأ٦ة .ا٣ٛةقؽة ثةتلأكيبلت حيي
 ث٫ وؽٝٮا إذا ز٥ ث٫، يىؽؽ ال ٦٪٭٥ كًلسري ،يك٫ٕ٧ كل٥ يٕؿ٫ٚ ال ٨٦ ٧ٚ٪٭٥ احلؽير

ؿاض ا٣ٞؿآف حتؿيٙ ٨٦ أ٥ْٔ ٔ٪٫ كإٔؿاً٭٥ هل حتؿيٛ٭٥ اكف  .«ٔ٪٫ كاإٔل
ة - كٝةؿ ٌن  قيع ر٥ ٣يف ٌٚحكالؿا» /(4/142) اجلجٮيح الك٪ح ٦٪٭ةج يف - أي

 ٨٦ ٔ٪ؽ٥٬ اذلم كا٣ٞؽر ٝٮأؽق، إٚكةد ك ٔؿاق، ٩ٞي ك اإلقبلـ، ٬ؽـ يف إال
 حي٫ْٛ ك٨٦ ٤ٝي٤ح، ٚي٭٥ ا٣ٞؿآف ٝؿاءة رؾا ك ث٫؛ اجل٧٭ٮر ٝيةـ بكجت ٝةـ إ٧٩ة اإلقبلـ

ة ْن  اإلقبلـ، ثؽي٨ اجلةس أص٭٢ ٨٦ كالؿاٌٚح ...الك٪ح أ٢٬ ٨٦ د٫٧٤ٕ ٚإ٧٩ة اصيؽن  ظٛ
يًّس  ٦ة إال ث٫، خيذه يشء ٦٪٭٥ لئلنكةف ك٣يف  .«كحل٫ يكٮء ك اإلقبلـ، ٔؽك ي

 احلدٜح ٚنتب ايٓب١ٜٛ يًش١ٓ احلٛثٞ تٓهس

 أكرث ٦ة» /(7-2ص/) اثلةين ادلرس ػ ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
 ا٣ٞؿآف؟ يؽرس ٨٦ أكرث ٥٬ أ٣يكٮا ح،يَّ ن  الك   أكقةط يف ػةوح ل٤ٞؿآف ادلارقني
 ٨٦ ٔ٪ؽ٥٬ ٨٦ يشء كَل ٔ٪ؽ٥٬، ٨٦ كمىةظٙ ٔ٪ؽ٥٬، ٨٦ دأيت أرشَذ٪ة
 اجل٧٭ٮريح ٝة٦خ ٦ة ثٕؽ ٨٦ إال ٬٪ةؾ؟ ٨٦ ٧ْٕ٦٭ة أ٣يف ،ال١ؿي٥ ل٤ٞؿآف ا٣ُجٕةت

 ،ٔ٪ؽ٥٬ ٨٦ أدخ لك٭ة كإال ،إيؿاف يف أػؿل َجٕةت ا٣ٞؿآف كَجٓ إيؿاف يف اإلقبل٦يح
 ٛى٤ٮفي ادك٧٤ني ص٤ٕخ ا ٨ٔ ا٣ٞؿآف دٛى٢ ا٣يت ا٣ٞةرصة اجلْؿة ٬ؾق ٣ل٨

٨ ا ٨ٔ أ٩ٛك٭٥  .«ٕٚبلن  ٠ذةث٫ ٔك
 /اأمٮرن  ٬ؾا الك٫٦ د٨٧ٌ /كُيُج 
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ة - الؿاٌٚح ٗري ٨٦ ل٧٤ك٧٤ني ٦ؽظ٫ /األوىل  أ٩٭٥ - الك٪ح أ٢٬ ػىٮون
ة ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف ىلع ٦ٞج٤ٮف  ييؿًٍدق، ل٥ ادؽح ك٬ؾا ،اكدٛكرين  ،كدٔٮةن  ،ةكد٤ٕي٧ن  ،د٧٤ٕن
 هل. اجلةظؽي٨ لكةف ىلع احلٜ ٭ؿيْ أف إال ا يأىب ك١٬ؾا، .ٚي٫ كٝٓ ك٣ل٨

٨ ا ٨ٔ أ٩ٛك٭٥ ٚى٤ٮا ٝؽ الك٪ح أ٢٬ أف ابلة٤َح ا٣ٕؿيٌح دٔٮاق /اثلاُيث  ٔك
 ىلع اإلٝجةؿ ص٢ٕ ظير ابلُبلف؛ ّة٬ؿ ٬ؾا كُل٫٦ ،ح٪َّ الك   ىلع ٦ٞج٤ٮف أل٩٭٥ ٠ذةث٫،

٨ ا ٨ٔ ا٩ٛىةالن  ا رقٮؿ ث٫ صةء ٦ة د٥٤ٕ  ر٥ م٭ةدة احلٞيٞح يف ك٬ٮ ٠ذةث٫، ٔك
َطاعَ  َذَلدۡ  ٱلرَُّشَٔل  يُِطعِ  ٌََّ﴿دٕةىل/ ٝةؿ ٠ذةث٫، كىلع ا ىلع ثةإلٝجةؿ

َ
َ   أ  [ 50 ا٣نكةء/]﴾ٱّللَّ

ًۡ  إِن كُۡو ﴿ قجعة٫٩/ كٝةؿ َ  ُُتِتُّٔنَ  ُنُِخ ًُ  ـَٱحَّتُِػِٔن  ٱّللَّ ُ  ُُيۡتِۡتُس ًۡ  َويَۡؾفِرۡ  ٱّللَّ ًۡ   ىَُس  ُذُُٔبَُس
 ُ ً   َدُفٔر   َوٱّللَّ  .[ 74 ٧ٔؿاف/ ؿآ] ﴾٣١ رَِّخي

 دراقذ٭٥ ثلرثة اإلقبلـ أ٢٬ ذ٠ؿ أكهل ٚيف ؛حِاكظ يف الكٌّ ْؼا أيًغاو
  .ا٣ٞؿآف ٨ٔ ا٩ٛى٤ٮا أ٩٭٥ ذ٠ؿ قآػؿ كيف ل٤ٞؿآف،
ٌن  ًبلالن  أكرث ٦ٞةالت كهل  قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ ٚٞؽ ٬ؾق؛ ٨٦ ةكد٪ةٝ

ق٪ح ك ا ٠ذةب ٦ٕ٪ة ٝؽ يٞٮلٮف/ اذلي٨» /(7ص/) اثلةين ادلرس – ٧ٔؿاف آؿ
 إىل ة٬ةدين  ٬ٮ آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا و٤ٮات) ا لؿقٮؿ ثة٣نكجح اليشء ٩ٛف رقٮهل.

 ٨ٔ آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات الؿقٮؿ ى٢ٚي  ا، إىل ة٬ةدين  ٠ؾلٟ؟ أ٣يف ا،
 ز٥ ا٣ٞؿآف ٨ٔ ٚيى٢ اللك٧ح، دٕ٪ي٫ ٦ة ثل٢ ٝؿآين رص٢ ك٬ٮ األ٦ح، ذ٬٪يح يف ا٣ٞؿآف
 ٚأوجعخ )ق٪ح( كق٧ٮق ٔ٪٫، وؽر ذة صة٩جةن  ظيةد٫، ٨٦ ةصة٩جن  ٚأػؾكا ٬ٮ ٝك٧ٮق
 ظؽير، كًلذت ٝؿآف، ٩ـ٣خ/ ثؽاا٢ ٬٪ةؾ ٬٪ةؾ، رقٮهل ٬٪ةؾ، ا األػري/ يف ادكأ٣ح

ا ةر٬يجن  اخلُأ أوجط ٠يٙ كالظْ٪ة ا صؽًّ  ٨ٔ ا ٠ذةب ٚى٤٪ة أل٩٪ة أكقةَ٪ة، يف صؽًّ
 ٔ٪٫، ثؽيبلن  ص٤ٕ٪ة٬ة قنذ٫ ز٥ نذ٫()ق ق٧ي٪ةق ميبنة ص٤ٕ٪ة ا، رقٮؿ كٚى٤٪ة ا،

 )ادجةع كرقٮهل( ا َةٔح )يف كرقٮهل( )ا يذ١ؿر/ ك٥ ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف يف الظْٮا
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 ا ا٣ٕجةرة؟ ث٭ؾق ا٣ٞؿآف يف ٠سريان  يذ١ؿر أل٥ .كرقٮهل(  )اقذضةثح كرقٮهل( (1)ا
 ق٪ح ٨ٔ يشء كرد ٢٬ رقٮهل( )ق٪ح لك٧ح أك ا( )٠ذةب لك٧ح ٨٦ أكرث كرقٮهل
 ذ٬٪يذٟ يف درتقغ أف جيت أقةق٭ة ٨٦ ادكأ٣ح ؟(2)ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف يف ا رقٮؿ

 ثؿقٮهل، اثلٞح ثة، اثلٞح آهل، كىلع ٤ٔي٫ ا و٤ٮات ثؿقٮهل ا٣ٕبلٝح ثة، ا٣ٕبلٝح
 ٬ٮ، دٕؿ٫ٚ ٔ٪ؽؾ، ْٔي٥ ٦ٞةـ هل يلٮف ٩ٛك٫ آهل، كىلع ٤ٔي٫ ا و٤ٮات رقٮهل
 ٦ٓ يؽكر ٠ؿص٢ إحل٫ د٪ْؿ ٝؿآين، ٠ؿص٢ إحل٫ كد٪ْؿ ا٫ٛٝ،مٮ دٕؿؼ ،(3)ظيةد٫ دٕؿؼ

حَّتِعُ  إِنۡ ﴿ ا٣ٞؿآف،
َ
ا إِّلَّ  أ ٓ  ٱحَّتِعۡ ﴿ ١٬ؾا/ ا ي٢ٞ أل٥ ،[20 األ٩ٕةـ/]﴾إَِلَّ   ئَُحى  ٌَ ا وِحَ  ٌَ

ُ
 أ

ِصۡم ﴿ ،[ 403 األ٩ٕةـ/]﴾إَِِلَۡم  ٍۡ ِيٓ  ـَٱۡشَخ وِحَ  ةِٱَّلَّ
ُ
ـػؿؼ/]﴾إَِِلَۡم   أ  ٬ؾق أ٣يكخ ،(4)[17 ال

 يف ادكأ٣ح كدىجط ٝك٧ٮق آهل، كىلع ٤ٔي٫ ا و٤ٮات ا رقٮؿ ٚيى٢ رصحيح؟ آيةت
ح األػري/  ٥٬ ٤ٔي٭ة، احلة٧٠ٮف ٥٬ أوعةث٭ة األػري يف د٤ُٓ ظؽير، ٠ذت دل٧ٔٮ

 أل٥ ،(5)آهل كىلع ٤ٔي٫ ا و٤ٮات اجليب ٨ٔ ابلؽي٢ ْل دىجط األ٦ح، دلل ادٞؽقٮف

                                                      

آ ال يٞةؿ/ )ادجةع ا( كإ٧٩ة/ )ادجةع ٠ذةب ا( ٝةؿ دٕةىل/ ﴿ ٌَ ٔاْ  ُزَِل ٱحَّتُِػ
ُ
ًۡ  أ ّبُِس َِ رَّ ٌّ ؿاؼ/ ] ﴾إَِِلُۡسً   .[7اأٔل

٦٪٭ة ٦ة ذ٠ؿ٩ةق آ٩ٛةن،  ،يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ آيةت ٠سرية ٚي٭ة األمؿ ثةألػؾ بك٪ح الؿقٮؿ ٥ٕ٩، كرد
ًۡ ِف رَُشِٔل ٱ﴿ك٦٪٭ة ٝٮهل دٕةىل/  َِثىََّلۡد ََكَن ىَُس َٔةٌ َخَص ۡش

ُ
ِ أ إال  ٚبل أقٮة ثةلؿقٮؿ [24]األظـاب/  ﴾ٞ  ّللَّ

 ثةدجةع قنذ٫.
٬ة، ألف ظيةد٫ ٤ٔي٫ الىبلة كالكبلـ ال دٕؿؼ إال حبؾاٚري لك٧ذ٫ ٬ؾق دذ٨٧ٌ ادجةع ق٪ح الؿقٮؿ

 ٨٦ قنذ٫، كإف اكف ل٥ يؿد ٬ؾا، ك٣ل٨ أ٫ُٞ٩ ا ثةحلٜ ٨٦ ظير ال يؽرم.
َٰٔى ﴿الٮيح ادؾ٠ٮر يف اآليتني كأ٦سةر٧ة مةم٢ ل٤ك٪ح اجلجٮيح، أل٩٭ة كيح ٨٦ ا، ٝةؿ دٕةىل/   َْ ًِ إِذَا   ١وَٱۡلَّۡج

 ٌَ ًۡ َو ا َضوَّ َضاِخُتُس ٰى ٌَ َٔ َٔىى  ٢ا َؽ َٓ ۡ َِ ٱل ا يَِِطُق َغ ٌَ َٔ إِّلَّ وَۡح  ئَُحٰ  ٣َو ُْ ٚإ٩لةر الك٪ح  [1 – 4اجلض٥/ ] ﴾٤إِۡن 
، كاجلُٜ ٬٪ة مةم٢ إ٩لةر ل٤ٮيح ادؾ٠ٮر يف اآليح، ألف ا ص٢ٕ الٮيح ٚي٭ة ي٪ُٜ ث٫ الؿقٮؿ

 ٣ٞٮهل ك٫٤ٕٚ ٤ٔي٫ الىبلة كالكبلـ.
٧٤ةا٫.ا٩ْؿ ٠يٙ يٞؽح يف ٠ذت احلؽي   ر ٔك
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٧٤ةؤ٩ة ٩ٞٮؿ حن٨ أظةدير ال١ذت ٬ؾق يف حيى٢  أف ي٧ل٨ ال ثأ٫٩ /يٞٮلٮف (1)ٔك
 .«آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ ٨٦ دىؽر

ة كٝةؿ ٌن  ٔ٪ؽ٩ة» (/22)ص/ٔرش اثلة٨٦ ادلرس – ا٣نكةء قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي
 ٔين أدةك٥ ٦ة» آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ ٨٦ ظؽير أقةق٭ة ٝةٔؽة

ٮق  ٍٚٞ/ ٦ٕ٪ة٬ة ادؼة٣ٛح ٣يف .«٦ين ٤ٚيف ا ٠ذةب ٣ٙػة ٧ٚة ا، ٠ذةب ىلع ٚةًٔؿ
 ىلع ا٣ٕؿض ٌٝيح كرؾا ثٕؽ، ىلع ٬٪ةؾ خمة٣ٛح دأيت يشء، ٬ؾا الٮاًعح. اجلىيح ادؼة٣ٛح
ة يٕذرب ٦ة يٕؿض أف إال ثإماك٫٩ ٣يف اجلةس ٨٦ ٠سري يلٮف ٝؽ ا٣ٞؿآف  يف كاًعن
 دػ٢ ا إال هلإ ال ٝةؿ/ ٨٦» ك ،(2)«أ٦يت ٨٦ ال١جةاؿ أل٢٬ مٛةٔيت» /ظؽير ٦س٢ ،الىٮرة

ح ٩ى٭ة دؿل أ٦ةمٟ؛ ٝؿيجح ٬ؾق ٨٦ كأميةء ،(3)«اجل٪ح  أ٦ةمٟ، الٮاًعح ل٤٪ىٮص ٦ٕةًر
 «.ثٕؽ ىلع ٧ٜٔ، ىلع إال ل٤ٞؿآف خمة٣ٛح ثأ٩٭ة دْ٭ؿ ال ٌٝةية دلٮف أظية٩نة

ة كٝةؿ ٌن  إف» (/47)ص/ ٔرش اثلة٣ر ادلرس – ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي
 ٬ؾا؟ ىلع ي٪ه ا٣ٕؿض ظؽير أ٣يف الك٪ح، ٨٦ ٝؽمٮق ٦ة ىلع ظةك٥ ٬ٮ ا٣ٞؿآف

ٮق ٔين أدةك٥ ٧ٚة»  إحل٫، ٩ؿصٓ ادؿصٓ، ٬ٮ ا ٠ذةب ألف ،«ا ٠ذةب ىلع ٚةًٔؿ
 .«كقنذ٫ يل/ دٞٮؿ ٔ٪ؽ٦ة الكٮاء اللك٧ح ٬ٮ

                                                      

٧٤ٔةؤق ٬٪ة/ ٦ذأػؿك النيٕح االزىن ٔرشيح اذلي٨ يٞٮلٮف/ إف ا٣ٞؿآف حمؿؼ، كإف الك٪ح اجلجٮيح اٚرتا٬ة ٠جةر  
 الىعةثح. 

ري٥٬، ٨٦ ظؽير 2172(، كا٣رت٦ؾم )ر1476/٥ٝ(، كأثٮ داكد )ر7/247/٥ٝظؽير وعيط، ركاق أحؽ )  (، ٗك
ث٨ ٔجؽ ا، كاث٨ ٧ٔؿ، كًلٕت ث٨ ٔضؿة، كاث٨ ٔجةس ريض  أنف ريض ا ٔ٪٫، كٝؽ صةء ٨٦ ظؽير صةثؿ

 .النٛةٔحا ٔ٪٭٥، كٝؽ دٮقٓ يف ختؿجي٭ة كالالكـ ٤ٔي٭ة كادل٩ة كميؼ٪ة الٮاديع رح٫ ا يف ٠ذةث٫ 
. كاحلؽير وعع٫ ا٣ٕبل٦ح األبلةين يف ٨٦ ظؽير أيب ذر  ،(436أػؿص٫ اث٨ ظجةف يف وعيع٫ )ر٥ٝ/ 

(. كأو٢ ظؽير أيب ذر يف الىعيعني. كصةء 224(، )ر4/226/٥ٝ) ىلع وعيط اث٨ ظجةف اتل٤ٕيٞةت احلكةف
/ 224)ر٥ٝ/ اتلٮظيؽٔ٪ؽ اث٨ ػـي٧ح يف  ى »( ٨٦ ظؽير ٦ٕةذ مؿٚٮاعن  اجلةس أك/ أ٩ؾر اجلةس ٨٦ ٝةؿ/ ال رش  ب

 .. ك٬ٮ وعيط«هلإ إال ا دػ٢ اجل٪ح
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ٓ ﴿/دٕةىل ٝةؿ ال١ؿي٥، ل٤ٞؿآف اتل١ؾيت يذ٨٧ٌ ٬ؾا الك٫٦ /كُيُج  ا ٌَ ًُ  َو  َءاحَىُٰس
ا ُخُذوهُ ـَ  ٱلرَُّشُٔل  ٌَ ًۡ  َو ىُٰس َٓ ُّ  َج ِۡ ْ   َخ ٔا ُٓ  ،الؿقٮؿ ٨٦ أدة٩ة كاذلم، [4احلرش/]﴾ـَٱَُخ
 ثة٣ٞؿآف يىؽؽ ٥٤ٚ يٞج٤٭ة ل٥ ٨٧ٚ ادُ٭ؿة، الك٪ح ْل /٦٪٫ ٩ٞج٫٤ أف ا٣ٞؿآف كأمؿ٩ة

 (142)ص/ابلبلٗح ٩٭ش ٠ذةب ٚيف اجلجٮة، ثيخ آؿ ٤ٔي٫ ة٦ يٞج٢ ل٥ ٬ٮ ٥ز ال١ؿي٥،
 ٨٦ ٤ٔيٟ كينتج٫ اخلُٮب، ٨٦ ي٤ٌٕٟ ٦ة كرقٮهل ا إىل كاردد»/ٌٔل ٝةؿ

ا﴿ إرمةد٥٬/ أظت ٣ٞٮـ دٕةىل ا ٝةؿ ٚٞؽ األمٮر؛ َٓ حُّ
َ
أ ََ  َيى ِي ْ  ٱَّلَّ ٔٓا ُِ ٌَ ِطي َءا

َ
ْ أ ٔا َ  ُػ  ٱّللَّ

 ْ ٔا ِطيُػ
َ
ْوِل  ٱلرَُّشَٔل  َوأ

ُ
ۡمرِ  َوأ

َ
ًۡ   ٱۡۡل ًۡ  ـَإِن ٌُِِس ء   ِف  حََجٰزَۡخُخ ِ ٱ إَِل  ـَُردُّوهُ  َشۡ  ﴾لرَُّشٔلِ َوٱ ّللَّ

 «.بكنذ٫ األػؾ الؿقٮؿ/ إىل كالؿد ٠ذةث٫، ث٧عل٥ األػؾ ا/ إىل ٚةلؿد ،[26 ]ا٣نكةء/
ة كٚي٫ ٌن  دعةصضح ثٕس٫ دة ٔجةس ث٨ ٔجؽا خمةَجنة ٝٮهل (112)ص/ أي
َّةؿ ا٣ٞؿآف ٚإف ثة٣ٞؿآف؛ ختةو٧٭٥ ال» اخلٮارج/  ك٣ل٨ كيٞٮلٮف، دٞٮؿ كصٮق، ذك حى
ة ٔ٪٭ة جيؽكا ٨٣ ٚإ٩٭٥ ثةلك٪ح، ظةصض٭٥ «.حميىن
 ٚ٭ٮ ا٣ٞؿآف؛ ىلع الك٪ح دٕؿض أف الثؽ كأ٫٩ ،احلٔيث ذنؽه اذلي احلػيد وأٌا
ا ًٕيٙ ٕٮا كاخلٮارج الـ٩ةدٝح»٦٭ؽم/ ث٨ الؿح٨ ٔجؽ اإل٦ةـ ٝةؿ ،ةك٦ذ٪ن  ق٪ؽن  ًك

كذ٠ؿ احلؽير اذلم ذ٠ؿق  ،(2/4464) ك٫٤ٌٚ ا٥٤ٕ٣ ثيةف صة٦ٓ.«..احلؽير. ذلٟ
٫ٕٛ ا ثةػذىةر، كأ٦ة ٫ًٕٛ ٦ذ٪نة ٚٞؽ ٝةؿ اث٨ ٔجؽ ا٣رب يف  احلٮيث، ك٬ؾا ًك ق٪ؽن

كٝؽ اعرض ٬ؾا احلؽير ٝٮـ ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ٚٞةلٮا/ حن٨ »(/ 2/4464ادىؽر الكةثٜ )
ك٩ٕذ٧ؽ ىلع ذلٟ، ٝةلٮا/ ٧٤ٚة  ،٩ٕؿض ٬ؾا احلؽير ىلع ٠ذةب ا ٝج٢ لك يشء

٪ةق ىلع ٠ذةب ا  ة ل١ذةب ا؛ أل٩َّ  ًٔؿ ٛن ل٥ جنؽ يف ٠ذةب ا  ةكصؽ٩ةق خمة٣
إال ٦ة كاٜٚ ٠ذةب ا، ث٢ كصؽ٩ة ٠ذةب  ٩ٞج٢ ٨٦ ظؽير رقٮؿ ا أالَّ 

 .«ىلع لك ظةؿ ا ي٤ُٜ اتلأيس ث٫، كاألمؿ ثُةٔذ٫، كحيؾر ادؼة٣ٛح ٨ٔ أمؿق دم٤ح
م٤ـ٦ح  ٨ٔ يذعؽث ك٬ٮ (1ص/) الٮاليح ظؽيرم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك
 دمٕٮام٤ـ٦ح » األمؿ/ كيل َةٔح ثأظةدير أذ٪خ احل٧٪يح األكٝةؼ كزارة ٨٦ ٩ـ٣خ
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 ،ابلبلط ٧٤ٔةء اٚرتاق ا٣ُٮاٗيخ، إىل ادذٞؿبٮف اٚرتاق الكٮء ٧٤ٔةء و٪٫ٕ ٦ة لك ٚي٭ة
 األ٦ح دسٞيٙ يف ٣يكذ٧ؿكا ؛ث٭ة يتسٞٛٮف دكرة يف ادؿمؽي٨ إىل تلزنؿم٤ـ٦ح  يف دمٕٮق

 ًعيح دلٮف ألف ٭يأة٦ األ٦ح ص٢ٕ ٦ة ٬ٮ ك٬ؾا ،األ٦ح جت٭ي٢ يف ةإ٦ٕة٩ن  ،ثٕؽ ٨٦
 ٨٦ و٭يٮين ي٭ٮدم أمؿ٬ة يٌل أف ث٢ ؛أث٪ةا٭ة ٨٦ ّةل٥ صة٢٬ ي٤ي٭ة ألف ٍٚٞ ٣يف

 .«كاخل٪ةزيؿ ا٣ٞؿدة إػٮة ٨٦ أٔؽاا٭ة أدل
ة ٝةؿك ٌن  ٦س٢ دلٮف أف ٩ؿيؽ ال» /(43ص/) ا٣ٞؿآ٩يح اثلٞةٚحم٤ـ٦ح  يف أي

 ٩ٞؽ٥٬ ٧٠ة ؿي٨،لآلػ ا٩ذٞةد حمٍ ٚاك٩ٮا ٦جذؾ٣ح، الك٪ح ٝؽمٮا ٔ٪ؽ٦ة الٮ٬ةثيني
 كيف احلؽير ٠ذت جي٧ٓ احلؽير كأ٢٬ ا٫ٞٛ٣ أ٢٬ ثني الك٪ح ٠ذةب يف ا٣٘ـايل

 ٝؽ أ٫٩ يؽرم كال ،احلؽير يأػؾ َؿؼ ٨٦ كيجؽأ يؽي٫، ثني لك٭ة ح٪َّ الك   أف ٩ْؿق
ٛن  احلؽير ٬ؾا يلٮف أف ي٧ل٨  يلٮف ٝؽ ،ثةَبلن  احلؽير ٬ؾا يلٮف ٝؽ ،ةًٕي

ةخم احلؽير ٬ؾا  .«ا...إ٣غ٠ؾ يلٮف ٝؽ ىٮون
 ٧٤ٔةء يف ٨َٕ كٝؽ ا٣ٕرص، ٬ؾا يف يحا٤ٕٞ٣ ادؽرقح دبل٦يؾ ٨٦ ا٣٘ـايل حم٧ؽ /كُيُج 

 يف ك٬ٮ ري٥٬.ٗك أحؽ كاإل٦ةـ كمك٥٤ ثةبلؼةرم امؿكرن  ثٕؽ٥٬، ٨٧ٚ الىعةثح احلؽير/
 ٧٤ٔةء كأ٦سةهل ا٣٘ـايل ىلع رد كٝؽ اكدٕزت٣ح. الٌة٣ح ا٣ٛؿؽ بلٕي ٓجً ذَّ ٦ي  ٬ؾا َٕ٪٫

 كبيَّ٪ٮا ًبلر٥ كاحنؿاٚ٭٥. ٤ٚريصٓ إحل٭ة ٨٦ مةء. ثؿدكد ٠سرية، ٩ةٔرص يف احلؽير
 ٠ذت» /(47ص/) ادلينيح ا٤ٕ٣ٮـ َبلب مكبٮحلحم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك

يت  ٔ٪ؽ ٨٦ ٦٪٫ ٠سري كا٣رت٬يت ا٣رتٗيت ك٦٪ُٜ ٦٪٭ة ٠سري كا٣رت٬يت ا٣رٗت
 نن٭ؽ كحن٨ ،ٕٚبلن  أ٤ًذ٪ة ٚأ٤ًذ٪ة، ًة٣ح، ٚبح ٔ٪ؽ ٨٦ صةءد٪ة ٤ٔٮـ ٬ؾق الكنيح،

 .«!ثةلٌبلؿ أ٩ٛك٪ة ىلع
 اخل٧يين أ٤ًٟ ٣ل٨ الٌة٣ني، ٨٦ أ٩ٟ ػ ظكني يةػ  ٤ٔيٟ م٭ٮد كحن٨ /كُيُج 

 .!احلؽير أ٢٬ ارؽل أا٧ح كال ،ا رقٮؿ وعةثح ال كزمؿد٫،
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 /(1ص/) اجلىةرل كال احل٭ٮد ٔ٪ٟ دؿىض ك٨٣م٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك
 ٔ٪ؽ ٨٦ ٣يف أ٫٩ أك ا؟ ٔ٪ؽ ٨٦ ءاليش ٬ؾا أف دٕؿؼ أف أ٩خ تكذُيٓ ٠يٙ»

 جيت ٠ذةب أ٫٩ /ػ (1)ابليخ أ٢٬ ٔ٪ؽ زةثذح ٝةٔؽة كْل ػ ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف يف ٦سبلن  ا؟
 إىل ينكت أك ،ةٝؽقيًّ  ظؽيسنة اكف قٮاء ا، إىل ينكت يشء أم ٤ٔي٫ يٕؿض أف

 ثأف ٫يذأم٤ ٨٦ ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف يذؽثؿ ٨٦ أ٦ة (2)آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات رقٮهل
 ا )و٤ٮات الؿقٮؿ إىل نكت اذلم ذلٟ أف يلتنٙ ٨٦ ٬ٮ ،ظٞةاٜ ا٣ٞؿآف

 اثلٞح؛ ٨ٔ اثلٞح كأ٫٩ وعيط، ق٪ؽق فإ /ا٣ٛبلين ادعؽث ٝةؿ كإف آهل( كىلع ٤ٔي٫
 نك٧ٓ أكلك٪ة آهل(، كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ ٔ٪ؽ ٨٦ ٣يف ثأ٫٩ قذُٞٓ
 أك ثةذل٬ت، كيلذجٮق وعيط، ظؽير أ٫٩ «أ٦يت ٨٦ ال١جةاؿ أل٢٬ مٛةٔيت» ظؽير

ح أثٮاب ٨٦ ثةب ٚٮؽ ٠جري خبٍ ثةجلعةس  آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات اجليب رًك
 أ٫٩ احلةؿ ثُجيٕح ا؛ رقٮؿ ٨ٔ أك ا، رقٮؿ ٝةؿ أكهل/ يف أل٫٩ اجلةس ٨٦ ٚةل١سري
 ةذاد ٔ٪ؽق، ٩ٜٛ ا، رقٮؿ ٝةهل ٬ؾاإذنا  قيٞٮؿ/ كمىؽؽ، ا ثؿقٮؿ كمؤ٨٦ مك٥٤،
 جت٢ٕ ا٣يت ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف داػ٢ احلٞةاٜ يٕؿؼ ل٥ أل٫٩ ابلة٢َ؟ ٬ؾا ٤ٔي٫ ا٩ًُل

                                                      

ح االزين ٔرشيح؛ أل٩٭٥ ٥٬ اذلي٨ ينكجٮف إىل آؿ ثيخ اجلجٮة / أا٧ح الؿاٌٚح اإل٦ة٦ياملؽاد ةأْو ابليج ِْا
 األكةذيت كاألثةَي٢.

٬ؾق ا٣ٞةٔؽة ٣يكخ ٨٦ ػىةاه ٚؿٝح ٦ٕي٪ح؛ ث٢ أكرث ٨٦ يذ١ئ ٤ٔي٭ة ا٣ُةاٛح ا٣ٞؿآ٩يح، كْل َةاٛح د٪١ؿ 
ـ٥ٔ أ٩٭ة دٞج٢ ا٣ٞؿآف ٍٚٞ، كاحلٞيٞح أ٩٭٥ م١ؾثٮف ل٤ٞؿآف، أل٫٩ أمؿ ثة ألػؾ ثل٢ ٦ة صةء٩ة الك٪ح اجلجٮيح، كد

ْ  ﴿، ٝةؿ دٕةىل/ ث٫ رقٮؿ ا ٔا ُٓ ُّ ـَٱَُخ ِۡ ًۡ َخ ىُٰس َٓ ا َج ٌَ ًُ ٱلرَُّشُٔل ـَُخُذوهُ َو آ َءاحَىُٰس ٌَ  [.4﴾ ]احلرش/ َو
ٝةؿ/ ٨ٕ٣ ا  ( ٨٦ ظؽير ٔجؽ ا ث٨ مكٕٮد 2422(، كمك٥٤ )ر1553/٥ٝصةء يف ابلؼةرم )ر٥ٝ/

ات ػ٤ٜ ا. ٚج٤ٖ ذلٟ امؿأة ٨٦ ثين أقؽ الٮام٧ةت، كا دذٮم٧ةت، كادذ٪٧ىةت،  كادذ٤ٛضةت ل٤عك٨، اد٘ري 
يٞةؿ رة/ أـ يٕٞٮب. ٚضةءت ٚٞة٣خ/ إ٫٩ ث٤٘ين أ٩ٟ ٣ٕ٪خ ٠يخ كًليخ! ٚٞةؿ/ ك٦ة يل ال أ٨ٕ٣ ٨٦ ٨ٕ٣ رقٮؿ 

أدي٫ ا، ك٨٦ ٬ٮ يف ٠ذةب ا. ٚٞة٣خ/ ٣ٞؽ ٝؿأت ٦ة ثني ال٤ٮظني، ٧ٚة كصؽت ٚي٫ ٦ة دٞٮؿ. ٝةؿ/ ٣نئ ٠٪خ ٝؿ
ْ  ﴿٣ٞؽ كصؽدي٫، أ٦ة ٝؿأت/  ٔا ُٓ ـَٱَُخ  ُّ ِۡ ًۡ َخ ىُٰس َٓ ا َج ٌَ ًُ ٱلرَُّشُٔل ـَُخُذوهُ َو آ َءاحَىُٰس ٌَ ؟ ٝة٣خ/ ثًل. ٝةؿ/ ٚإ٫٩ [4]احلرش/ ﴾ َو

ٝؽ ٩ٓل ٔ٪٫. ٝة٣خ/ ٚإين أرل أ٤٬ٟ ي٤ٕٛٮ٫٩. ٝةؿ/ ٚةذ٬يب ٚة٩ْؿم. ٚؾ٬ت ٚ٪ْؿت، ل٥ دؿ ٨٦ ظةصذ٭ة ميبنة. ٚٞةؿ/ لٮ اك٩خ 
 صة٦ٕذ٭ة. ٠ؾلٟ ٦ة
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 ال اجليب، إىل ٦نكٮبح دلٮف أف ي٧ل٨ ال ،ا٣ٕٞيؽة د٤ٟ ٦س٢ احلؽير ذلٟ ٦س٢
 .«اأثؽن  ٦٪٫ دلٮف أف ي٧ل٨

 /أمٮر ٔؽة ادُٞٓ ٬ؾا يذ٨٧ٌ كُيُج:
ط ث٫ اذلم احلؽير ٥٤ٕ٣ ردق ث٢ ؛ا٩ذٞةدق /األول عَّ َّٕٙ، األظةدير ديىى ٌى  ك٬ٮ كدي

ٕن  احلؽير ٧٤ٔةء ٨٦ ٣يف  هل مأف ال ٥٤ٔو  ىلع ارضٮـ يف ػُرية صؿأة ٦٪٫ ٚ٭ؾق ،ةُٝ
 األم٥ دميٓ ٔ٪ؽ ادك٧٤ةت ٨٧ٚ الى٪ٙ؟! ٬ؾا إال كأٚكؽ٬ة ا٤ٕ٣ٮـ ٬ؽـ ك٢٬ ث٫،

ك٣ل٨ ٨٦ دل٥٤  ٦٪٭٥، يكذٛيؽ ٔؽا٥٬ ك٨٦ ثٛ٪٭٥، أ٥٤ٔ ٨ٚ لك أ٢٬ أف كا٣ٛؿؽ
٪ ٫ أىت   ثة٣ٕضةات.يف ٗري فى

 أل٢٬ مٛةٔيت» ظؽير وععٮا أ٩٭٥ احلؽير ٧٤ٔةء ىلع ا٩ذٞةدق /اثلاين
ة الك٪ح يٞج٢ احلٮيث ةظكي٪ن  أف ا٣ْةف ٚي٨ْ ،«أ٦يت ٨٦ ال١جةاؿ  ٍٚٞ كيؿد ،٧ٔٮ٦ن

ة ل٤ك٪ح يت٪١ؿ أ٫٩ دٞؽـ كٝؽ األظةدير، ثٕي  ادك٧٤ني ٦ٓ ػبل٫ٚ ٤ٚيف /إذنا .٧ٔٮ٦ن
، كأ٫٩ اجلجٮيح الك٪حيف أو٢  ٦ٕ٭٥ ػبل٫ٚ ث٢ اجلْؿ، ٚي٭ة ٕةديي  أظةديرثٌٕح  يف

ة.  ي٪١ؿ٬ة دةرة درصحينة كأػؿل د٧٤يعن
 ،الؿقٮؿ مٛةٔح ٨ٔ ا٣ٞية٦ح يٮـ مكذ٨٘و  ٠أ٫٩ ٩ٛك٫ إّ٭ةر /اثلاىد

 األػيةر، ك٥٬ اجلجٮة ثيخ آؿ كال ،ا رقٮؿ وعةثح ٔ٪٭ة يكذ٨٘ كل٥
ـى   !٬ؾا؟ الك٫٦ يؽؿ ٕٚبل

رت ٨ٔ ٩ٛك٫ يزنق ٠أ٫٩ /الؽاةع ؿكر ٔضت ك٬ؾا ذ٩ٮب٫، ثلجةاؿ اؼاأل  كدي٫ ٗك
 النٛةٔح ث٧٪١ؿم كًلأين !كالؿق٢؟ األ٩بيةء ٗري ٬ؾا ٨٦ يك٥٤ اذلم ٨٧ٚ اجلٛف، يف

 .!٦٪٭ة ظؿمٮا ٝؽ ادؾ٠ٮرة
 ي٪ترش» /(4ص/) األكؿ ادلرس ػ ف٧ٔؿا آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك
 كقٍ يف ٧٤ٕ٠ةء ٩ٮايلٮ أك األ٦ح، أمؿ ي٤ٮا ٨٦ ٥٬ رمٮز أٔبلـ داػ٢ ٨٦ ابلة٢َ

 )إ٦ةـ أك األ٣ٞةب، ق٬ؾ ٨٦ ٣ٞت هل يلٮف أك ا٣ٌٞةة( )ٝةيض ٚيىجط األ٦ح
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 ال١ؾب، ٬٪ة ٨٦ كيأيت االحنؿاؼ، ٬٪ة ٨٦ كيأيت اتل٤ٌي٢، ٬٪ة ٨٦ ٚيأيت ادعؽزني(
 .«كاقٓ ٩ُةؽ ىلع ٚي٥٧ٕ ؛ابلة٢َ ٬٪ة ٨٦ كيأيت

 ،ا٣تكبيط أ٧٬يح دؤًلؽ آيةت» /(2ص/) ا٣تكبيط ٦ٕىنم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك
 إىل يٕٮدكا ٥٤ٚ أظةدير ٨٦ اقذٮظٮ٬ة ٦ٕي٪ح ٔٞةاؽ ىلع ٤ٝٮب٭٥ ا٩ٕٞؽت ٝؽ كل١٪٭٥
 «.اد٤ُٮب ثةلنلك ا٣ٞؿآف

 ٚايفكٗا٤ ايفك٘ أصٍٛ عًِ ع٢ً احلٛثٞ جٓا١ٜ

 ٦زن٣ح دبني ْٔي٧ح لك٧ح أ٢ٞ٩ ؛اىفلّ أضٔل غيً يف احلٔيث ؼػٔن أذنؽ أن كتو
 إرمةد يف  ٝةؿ النٮٌلين، ئل٦ةـل إلقبلـا أ٢٬ ٔ٪ؽ ا٫ٞٛ٣ أوٮؿ ٥٤ٔ

 إحل٫ يأكم اذلم ا٥٤ٕ٣ ٬ٮ اكف دة (ا٫ٞٛ٣ )أوٮؿ ٥٤ٔ ٚإف» /(21-4/27) ا٣ٛعٮؿ
بلـ،  اغ٣ت يف ادلالا٢، كدٞؿيؿ ادكةا٢، حتؿيؿ ٔ٪ؽ إحل٫ يي٤ضأ اذلم كاد٤ضأ اأٔل
 ٨٦ ٠سري ٔ٪ؽ ٧حمك٤َّ  دؤػؾ ادعؿرة كٝٮأؽق ادٞؿرة، مكةا٫٤ كٌل٩خ األظاكـ،

 إذا أظؽ٥٬ ٚإف ادى٪ٛني، كدىة٩يٙ ابلةظسني ٦جةظر يف دؿاق ٧٠ة ةّؿي٨،اجل
ٮف، هل أذ٨ٔ األوٮؿ؛ أ٢٬ الكـ ٨٦ ثل٧٤ح ٝةهل دة اقتن٭ؽ  ٨٦ اك٩ٮا كإف اد٪ةٔز
ذٞةد٥٬ ا٣ٛعٮؿ؛  ثة٣ٞجٮؿ، احلٞيٜ احلٜ، ىلع مؤقك٫ ٝٮأؽ ا٨ٛ٣، ٬ؾا مكةا٢ أف أل
 أيؽم ٦٪٭ة يشء يف ا٣ٞؽح ٨ٔ ٞرصد كاد٪ٞٮؿ، ادٕٞٮؿ ٨٦ ٧٤ٔيح ثأد٣ح مؿبٮَح

 .«ا٣ُٮؿ يف دجة٣٘خ كإف ا٣ٛعٮؿ،
 ٬ؾا ىلع أص٤ت ٚٞؽ احلٮيث، ظكني ك٬ٮ ا٣ْٕي٥، ا٨ٛ٣ رؾا اجلة٢٬ أ٦ة كُيُج:

 ال الرشٔيح ا٤ٕ٣ٮـ ٦ٕةداة فإ إذ هل، اجل٭٢ اٗذيةؿ ىلع يؽؿ ث٧ة ،كرص٫٤ خبي٫٤ ا٨ٛ٣
اوَ ﴿ دٕةىل/ ٝةؿ كا٥٤ْ٣، اجل٭٢ ٨٦ أ٥ْٔ لىةظج٭ة داء َٓ َُ   ََحَيَ نَسٰ ۥ ٱۡۡلِ ُّ ٌ   ََكنَ  إَُِّ  اَظئُ

ّٔل   ُٓ  .[42 األظـاب/]﴾َج
  ا٣ْٕي٥/ ا٥٤ٕ٣ ٬ؾا يف َٕ٪نة ،احلٮيث ٝةهل ٦ة ثٕي كإحلٟ
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 الؿؤيح كٜٚ ادلي٨» /(47ص/) الكةدس ادلرس ػ ابلٞؿة قٮرةم٤ـ٦ح  يف ٝةؿ
 روةت ألػري؟ا يف ٩ذش اذلم ٦ة ا٫ٞٛ٣ أوٮؿ ٝٮأؽ ىلع ٦ةذا؟ ىلع ادجنيح ا٣ٛٞ٭يح

ا ٠جرية  ٬ؾا يٞٮلٮف/ ٕٚبلن  األػري! يف ل٤عيةة مٮا٠جح ٗري كدؿا٬ة ،ا٫ٞٛ٣ ٠ذت ٨٦ صؽًّ
 ا٣ٛةرؽ ال١سرية الؿوةت كد٤ٟ ٫ٞٚ حبةصح وةرت صؽيؽ، ٫ٞٚ إىل حبةصح ٬ٮ ٝؽ الـ٨٦
 لك ا٣ٛٞ٭ةء ا٣ترشيٕيح اجلْؿة ا٣ترشيٕيح اجلْؿة ػبلؿ ٨٦ ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف كبني ثي٪٭ة
يةت يٮصؽ زاؿ ٦ة ٦ٕ٭٥ كجتؽ ،يشء ٫ٕ٦ اعد ٦ة احلةو٢ ا٣ٞؿآف ٨٦ ك٤َٓ كاظؽ  ًٚؿ
يةت ٠سرية أٝٮاؿ  ا٣يت ا٣ٕىٮر ٩ٛف يف ث٢ ،احليةة مٮا٠جح ٨ٔ ٝةرصة دـاؿ ك٦ة ٚي٭ة كًٚؿ

ٮف ٠سريكف ل٫ٞٛ٤ كًلذةب ،٠سريكف ٚٞ٭ةء ٚي٭ة اكف  «.خمؿصٮف ٦ٛٔؿ
ة ٝةؿك ٌن  يذلك٥ ٬ٮك (1ص/) اثلة٣ر ادلرس ػ ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي

 ا٣ٛٞ٭ةء ٥٬ ادجؽأ ٬ؾا ىلع صىن ٨٦» اد٪١ؿ/ ٨ٔ كاجلٔل ثةدٕؿكؼ األمؿ ٨ٔ
 ٠ذت كأوعةب ا٫ٞٛ٣ أوٮؿ أوعةب ٥٬ ٩ٛك٫ ادجؽأ ٬ؾا ىلع صىن ٨٦ أ٩ٛك٭٥،

 أ٩خ /ٚٞةلٮا ،ٚؿديح مكأ٣ح إىل ادكأ٣ح ظٮلٮا اذلي٨ أ٩ٛك٭٥ كا٣ٛٞ٭ةء الالكـ، ٥٤ٔ
 ّ٪٪خ ٦ة ٦ىت ٝةؿ/ ٦ىت؟ اد٪١ؿ ٨ٔ كد٪ٓل ثةدٕؿكؼ دأمؿ أف ةمؼىيًّ  ٤ٔيٟ جيت

 .«يشء ٤ٔيٟ ٤ٚيف ل٥ ٦ة ،اتلأزري ّ٪٪خ أك ا٣ٞؽرة ا٦ذ١٤خ ٦ة ٦ىت اتلأزري،
ة ٝةؿك ٌن  ٨٦ الٮاظؽ يل٨ أل٥» /(4ص/) ابليخ أ٢٬ مكبٮحلحم٤ـ٦ح  يف أي

 ؟قة٠٪ةن  حيؿًلٮف ال ابليخ أ٢٬ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ٔرشات ٥٬ ٬ة ؟!أ٦ح حيؿؾ ابليخ أ٢٬
 حيؿًلٮف يلةدكف ال احل٨٧ يف ابليخ أ٢٬ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ٔرشات !؟ةًعن كا ٬ؾا أ٣يف
 إحل٭ة رًل٪ٮا ٝٮأؽ الالكـ، ٥٤ٔ كيف ا٫ٞٛ٣ أوٮؿ يف ٝٮأؽ !٬ؾا؟ صةء أي٨ ٨٦ !قة٠٪ةن 

 .«يٕٞؽكف ٚض٤ٕذ٭٥
ة ٝةؿك ٌن  ٨ٔ يذلك٥ ك٬ٮ (6ص/) اثلةين ادلرس ػ ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي

ََ ﴿/ٔـ كص٢ ادٮىل ٝٮؿ ِي ْ  َوٱَّلَّ ٔا ُِ ٌَ ََ  َءا ِي ٔنَ  ٱَّلَّ ٍُ ةَ  يُلِي ٰٔ يَ ةَ  َويُۡؤحُٔنَ  ٱلطَّ ٰٔ َن ًۡ  ٱلزَّ ُْ  َو
 يلٮف ظىت ٌٔل اق٥ اآليح دؾ٠ؿ ل٥ دةذا يٞٮؿ/ ٨٦ يأيت ٬ؾا ك٦ٓ» /[22 ادةاؽة/]﴾َرٰنُِػٔنَ 
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 ق٤جيةت ٨٦ ٦٪٭ة ٩ىيط ةداا٧ن  ا٣يت ا٫ٞٛ٣ أوٮؿ ق٤جيةت ٨٦ ْل ٬ؾق ؟رصحينة اجله
 «.ارؽايح ٦٪ْةر ٨٦ األميةء إىل اجلْؿ ٨ٔ درصٟٚ ا٣يت الؿ٬يجح ا٫ٞٛ٣ أوٮؿ
ة ٝةؿك ٌن  /(43ص/) ٔرش الؿاثٓ ادلرس ػ ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي

ا ر٬يجح زٞةٚح ٨٦ ننذيك إ٩٪ة /٩ٞٮؿ كرؾا»  ٠يٙ حمةكلٮف ٥٬ أػُةا٭ة يف صؽًّ
ة ٧٤ٔٮا ٝؽ ٥٬ َؿيٞح ىلع يكريكف ٕن  أوٮؿ َؿيٞح االػذبلؼ إىل دؤدم ثأ٩٭ة ُٝ

٥٤ ٫ا٣ٛٞ  إىل كأدت كصؿبخ االػذبلؼ إىل دؤدم ٝؽ٦خ ا٣يت اد٪ة٬ش ك٬ؾق ،الالكـ ٔك
 ادجةظر ٨٦ أٔين/ ٚي٭ة دجعر ا٣يت األثٮاب ٨٦ ةثةثن  االػذبلؼ كأوجط ،االػذبلؼ

 ،االػذبلؼ ٩ٛف ا٫ٞٛ٣ أوٮؿ كًلذت الالكـ ٥٤ٔ ٠ذت دت٪ةكهل أوجعخ ا٣يت
 جي٤ٕٮف ٠يٙ حيةكلٮف ٤ُٞٮاا٩ ز٥ ،اػذبلؼ الزـ يٕين/ ،رضكريح ادكأ٣ح كٝؽمٮا

 «.؟زة٩يح َة٦ح ٬ؾق أ٣يكخ مرشكاعن  االػذبلؼ
ة ٝةؿك ٌن  ٨ٚ ٬ٮ ا٫ٞٛ٣ أوٮؿ» /(44ص/) ا٣ٞؿآ٩يح اثلٞةٚحم٤ـ٦ح  يف أي
 يرضب ُٚؿدٟ يرضب مؽيؽة رضبح ا٣ٞؿآف يرضب ٝةًيح رضبح ا٣ٞؿآف يرضب
 «.آػؿ نلكب كا٣ٞؿآف ا٣ٞؿآف إىل دؽػ٢ وعيعح ٗري ٦ٞةييف يٌٓ ا٣ٞؿآف حنٮ دٮص٭ٟ
ة ٝةؿك ٌن  مؼىينة أ٩ة» /(42ص/) ادلينيح ا٤ٕ٣ٮـ َبلب مكبٮحلحم٤ـ٦ح  يف أي
٨ ا دي٨ ٨ٔ كأثٕؽ٩ة ا ٠ذةب ٨ٔ كأثٕؽ٩ة رضب٪ة ٦ة أقٮإ ٨٦ أف أٔذٞؽ  ٔك
 أضٔل غيً ْٔ ـتطاُّ وحػاىل اهلل غَ وأةػػُا كلرلي٨ ل٤عيةة الىعيعح اجلْؿة
 «.ا٣ٛ٪ٮف أقٮأ ٨٦ ٬ٮ ٫ٞا٣ٛ أوٮؿ ٨ٚ أف أٝٮرة ثرصاظح اىفلّ

ة ٝةؿك ٌن  اثلةين ادلرس ػ األػبلؽ ماكرـ داعء ّبلؿ يفم٤ـ٦ح  يف أي
ٌن  - الرضكرم ٨٦» /(47-42ص/) ا - ةأي  ٔؿٚ٪ة ا٣يت ا٣ٛ٪ٮف د٤ٟ ٩ؿٚي أف صؽًّ

 أوٮؿ ،٤ٔي٭ة حن٨ ا٣يت الك٤جيةت ٨٦ ٠سري كراء اك٩خ ثأ٩٭ة جلة كا٠تنٙ كًلنٛ٪ة
٥٤ ا٫ٞٛ٣  أف جيت اليشء ٬ؾا ،ادٕزت٣ح كبأقةحلت ادٕزت٣ح ٪٦ُٜ ىلع اذلم الالكـ ٔك
ا إحل٫ ٤٩ذٛخ ال كأف داػ٤٪ة ٨٦ ٤٩٘ي٫  اذلم ٬ٮ ،اثل٤ٞني ٨ٔ رصٚ٪ة اذلم ٬ٮ أل٫٩ أثؽن
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٨ احليةة ٨ٔ ٤٘٦ٮَح اجلْؿة أُٔة٩ة  ٕٚبلن  كدٕةىل قجعة٫٩ ا ٨ٔ كظىت ادلي٨ ٔك
٨ ا ٨ٔ ٝةرصة ٩ْؿة دلي٪ة ظى٢ ا ٨ٔ كظىت  ثةحليةة ادلي٨ ٔبلٝح ٨ٔك ادلي٨ ٔك
ـأ ٚؿديح دؿبيح ٦٪ة ٚؿد لك كرىب ـأ ز٥ دين٪ة ص  ا٣رتبيح دلةؿ يف ا٣ٛ٪ني ٬ؾي٨ أٚؿاد٩ة ص

 «.اإلي٧ة٩يح
ة ٝةؿك ٌن ؽق ػ ا ٦ٕؿٚحم٤ـ٦ح  يف أي يؽق ٔك  ٔرش اخلةمف ادلرس ػ كٔك

ة ٩ُٞٓ ٠٪ة ث٪ة كإذا األػري يف أ٩ٛك٪ة كصؽ٩ة ز٥» /(45-44ص/)  يه وإذا نخب ٌع أية٦ن
ا إىل أوهلا ٌَ لكٓا عالل ٔاغػه اىفلّ أضٔل نهخب آعْؽ  لك كراء ْل كإذا ةل
 ادذؽ٩يح الؿكظيح ٬ؾق كراء الـيؽيح رضب كراء الـيؽيح ٕٝٮد كراء ٤ٔي٫ حن٨ ًبلؿ

 ابليخ أ٢٬ ٨٦ الكةثٞٮف ٤ٔي٫ اكف ٧ٔة ةلكين  ةاػذبلٚن  ختذ٤ٙ ل٥ ا٣يت الـيؽيح دلل
 إىل ٦ٕ٪ة حن٤٧٭ة ٨٦ ْل كْل ،ٚي٭ة ادلركس ٩ؿاصٓ كحن٨ نك٭ؿ ا٣يت كْل ،كميٕذ٭٥
 ىلع كجنين أ٩ٛك٪ة ىلع جنين ث٪ة كإذا ز٥ ،ادكةصؽ كاٝٓ ٨ٔ أثٕؽ٬ة ك٦ة ،ادكةصؽ

 ْل ث٭ة ٚإذا  ،ثٞؿاءد٭ة ٕجؽا٩ذ أ٩ٛك٪ة ٩ؿل ٠٪ة ا٣يت ال١ذت د٤ٟ ٨٦ مكةصؽ٩ة
 ٤ٮات)و ا رقٮؿ مكضؽ لؿكظيح ا٣يت ركظيذ٭ة رة يٕؽ ٥٤ٚ مكةصؽ٩ة ٤ُٔخ ا٣يت
 كميٕذ٭٥ ابليخ أ٢٬ يف اك٩خ ا٣يت ركظيت٪ة ٚٞؽ٩ة ث٪ة كإذا آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا

 .«الكةثٞني
 ك٬ؾا ا٫ٞٛ٣(؛ )أوٮؿ ٠ذت ٚٞؽ رأيخ ػ أي٭ة ا٣ٞةرئ ػ ٨َٕ احلٮيث يف /كُيُج 

 ٠ذت٬ؾا/ ا٨ُٕ٣ يف  َٕ٪٫ امذ٢٧ كٝؽ اإلقبلـ. ٧٤ٔةء يذ٨٧ٌ ا٨ُٕ٣ يف ا٨ُٕ٣
 ىلع ذلٟ ٚع٤٧٭٥ احلٮيث؛ ظكني إحل٭ة ي٪تكت ا٣يت الـيؽيح ٔ٪ؽ ا٫ٞٛ٣ أوٮؿ
 ٚى٢ يف اكمبلن  ابليةف ذ٠ؿ كقيأيت ،٦٪٫ كظؾركا احلٮيث، ٚي٫ ٤ٮا٤ً ثيةف، إوؽار

 .احلٮزيح( مٮاص٭ذ٭٥ يف الـيؽيح ٧٤ٔةء )ثية٩ةت



      36 
الهصرة اليمانية    

  ايٓيب دع٠ٛ يف احلٛثٞ قدح

 ٨ٔ ٔجةرة اجليب يل٨ أل٥» /(46ص/) ا٣ٞؿآ٩يح اثلٞةٚحم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
 .«ادضذ٧ٓ ٬ؾا ىلع زٮرة

 ٝةؿ كاخلةوح، ا٣ٕة٦ح كالؿحح كاجلٮر، ثةرؽل، صةء ا رقٮؿ /كُيُج 
ٓ ﴿دٕةىل/ ا ٌَ رَۡشيَۡجَٰم  َو

َ
ٍِيَ  رََۡحَث   إِّلَّ  أ ََ  َجآَءُزً كَدۡ ﴿دٕةىل/ كٝةؿ ،[404 األ٩بيةء/]﴾١٠٧ ىِّيَۡعٰيَ ِ ٌّ  ِ  ٱّللَّ

تِي   ب  َوكَِتٰ  ُُٔر   ِدي ١٥ ٌُّ ۡٓ ُ  ةِِّ  َح َِ  ٱّللَّ ۥ ٱتَّتَعَ  ٌَ ُّ ًِ  ُشُتَو  رِۡضَنَُٰ ٰ َل ً ٱلصَّ ُٓ ََ  َوُيۡخرُِج ِ يَُمٰجِ  ٌّ  إَِل  ٱىظُّ
رِ  ًۡ  بِإِۡذُِِّۦ ٱۡلُّٔ ِٓ ِدي ۡٓ ۡصَخلِيم   ِضَرٰط   إَِلٰ  َوَي ا﴿ دٕةىل/ كٝةؿ ،[43 – 42 ادةاؽة/]﴾١٦ ٌُّ َٓ حُّ

َ
 كَدۡ  ٱۡلَّاُس  َيىأ

ِٔۡغَظث   َجآَءحُۡسً ٌَّ َِ ٌّ  ًۡ ّبُِس ا ِشَفآء  وَ  رَّ ٍَ ِ ّ ُدورِ  ِف  ل د   ٱلطُّ ُْ ٍُ  َورََۡحَث   ىَو ، [24 يٮنف/]﴾٥ ٌِِِيَ ؤۡ ىِّيۡ
ًۡ رَُشٔل  ﴿كٝةؿ دٕةىل/ ًۡ َغزِيزٌ  ىََلۡد َجآَءُز ُُفِصُس

َ
َۡ أ ِ ًۡ َخرِيٌص َغيَيُۡسً  ٌّ ا َغِِخُّ ٌَ َغيَۡيِّ 

ٌَِِِي رَُءوف   ۡؤ ٍُ ۡ ً   ةِٱل  .[425]اتلٮبح/ ﴾١٢٨ رَِّخي

 ٧ٚة ،قيئ دٕجري «ادضذ٧ٓ ىلع زٮرة» ثأ٩٭ة اجليب دٔٮة ٨ٔ ٚةتلٕجري
 االٚذذةف ٫٩إ !اتلٕجري؟ ث٭ؾا كدٔٮد٫ اجليب إىل ييسء احلٮيث ص٢ٕ اذلم
 كأي٨ زٮريح! كدٔٮد٫ زٮرم، اجليب ثأف ٣٘ٮاا٤٭ة كاتلربيؿ اخل٧يين، ثسٮرة

 ين٭ؽكا ظىت اجلةس أٝةد٢ أف أمؿت» /الؿقٮؿ ٝٮؿ ٨٦ كالؿاٌٚح احلٮيث
 الـٌلة، كيؤدٮا الىبلة، كيٞي٧ٮا ،ا رقٮؿ حم٧ؽان  كأف ا، إال هلإ ال أف

 ركاق .«ا ىلع كظكةث٭٥ اإلقبلـ، حبٜ إال كأمٮار٥، د٦ةء٥٬ ٦ين ٔى٧ٮا ذلٟ ٤ٕٚٮا ٚإذا
 .٧ٔؿ اث٨ ظؽير ٨٦ (22) كمك٥٤ ،(22) ابلؼةرم

 كاٗذىةثةن  لؤلٔؿاض، كا٩ذ٭ةاكن  لرل٦ةء، اقتجةظح ادك٧٤ني دٞذ٢ الؿاٌٚح ثةؿ ٧ٚة
 .!ي٤ٕٛٮف ٦ة قةء أال !اد٤ٟ؟ أص٢ ٨٦ لؤلمٮاؿ

 ا ٩يب دٔٮة يف ٝةهل ٦ة ٩بي٪ة يف احلٮيث ٔجةرة ٨٦ كٝؿيجنة
 ٝةؿ (2-4ص/) ٔرش احلةدم ادلرس ػ ابلٞؿة قٮرةم٤ـ٦ح  ٚيف ،مٮىس
 كاتلنجيخ ا٧ُ٣أ٩ح درصةت أىلع ٨٦ ٧َأ٩ح إىل حيذةج ةإنكة٩ن  اكف ٧ٚٮىس» /احلٮيث
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ا وٕجح ٦٭٧ح أل٩٭ة ،جلٛكيذ٫  أ٦ح ك٥٬ ٝٮـ ىلع يٕذ٧ؽ إنكةف ٬ٮ ال أل٫٩ ،صؽًّ
 اكف ٦س٧٤ة ا٣ٞج٤يح ثرتًليبذ٫ ١٬ؾا مٕت إىل قريق٢ ٬ٮ كال مرص داػ٢ مكذٌٕٛح

ريق ٩ٮح ٦س٢ آػؿكف أ٩بيةء يؿق٢  ك٦٭ي٧٪ح كَةٗٮديح ٝٮيح دك٣ح ٬٪ةؾ دك٣ح ث٢ ؛ٗك
ا ر٬يت بنلك مٕج٭ة ىلع  ٨٦ اثؽءن  اكم٢ ٞبلبا٩ ٢٧ٔ ٦٭٧ح ٦ٕ٪ة٬ة ك٦٭٧ح صؽًّ

 «.٠جرية ٩ٞبلت أ٣يكخ  ا٣ٕجٮديح إىل الؿبٮبيح ٨٦ رب أ٫٩ يؽيع ذ٨ اد٤ٟ
ٮف داع كإ٧٩ة ،ةا٩ٞبلثن  ي٢٧ٕ ل٥ مٮىس كُيُج:  صةء ٦ة ادجةع إىل كٝٮ٫٦ ٚٔؿ

ٮف ٢يٞج ٥٤ٚ ث٫،  ىلع االقذ٧ؿاريح كبٕؽ !مٮىس ث٫ صةء ٦ة ٝٮ٫٦ كال ٚٔؿ
ٮٚ كأراد ٤ٔي٭٥، داع إية٥٬ دٔٮد٫  أف مٮىس إىل ا ٚأكىح ث٫، ابلُل فٔؿ
ٮف ٚأدرًل٫ ث٭٥، ّٚسل ،حلبلن  ثٕجةدق يّسم  ك٩ىج ا، ٭١٤٥ٚأ٬ كص٪ٮدق؛ ٚٔؿ
 كدى٥، دِٕل اثلٮريح ادلٔٮة إف ٢ٞ٩/ أل٥ اال٩ٞبلب؟! ٚأي٨ ٫ٕ٦، ك٨٦ مٮىس

٨ ابلةئكح، زٮرد٫ ٨ٔ احلٮيث أٗىن ٧ٚة  .!كالؿق٢ األ٩بيةء إىل نكبذ٭ة ٔك

ًّا ٜهٕٛ ال املشًُني حج ٕأ ٜس٣ احلٛثٞ  اخلُٝين بطسٜك١ إال إسالَ

 اخل٧يين ٚةإل٦ةـ» /(41ص/) ا أ٦ةـ ل٤ض٧يٓ ٔؾر الم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
 أف احلش حتٮي٢ ثؽايح ١٬ؾا ٫٩أ احلش يف ادرشًلني ٨٦ ا٣رباءة يؿٕٚٮا أف أمؿ٥٬ ٔ٪ؽ٦ة
 كْل ٤ٔي٫ الكبلـ ٌٔل اإل٦ةـ ٝؿأ٬ة ا٣رباءة ثإٔبلف دىؽر اإلقبل٦يح ثةلىج٘ح يىجٖ
 .«احلش ٬ٮ ٬ؾا كرقٮهل ا ٨٦ ثؿاءة

 مٕةر ٨٦ اإليؿا٩يٮف احلضةج ر٫ٕٚ ٦ة ادرشًلني/ ٨٦ ثة٣رباءة يٕين احلٮيث كُيُج:
 خيين .أكرب. ا) يؿددكف/ كٌل٩ٮا إلرسااي٢..( ادٮت ألمؿيلة.. )ادٮت اخل٧يين/

 الؿًل٨ اٝذ٤ٕخ ا٣يت ابلةَ٪يح، ُحا٣ٞؿا٦ حبش يؾ٠ؿ ٬ؾا اخل٧ينيح الؿاٌٚح ظشك ،(أكرب
ة ٔرشي٨ ٨٦ أكرث ثٕؽ إال يؿدكق كل٥ األقٮد،  ا ثيخ ٔ٪ؽ احلضيش كٝذ٤ٮا ،اع٦ن
 ٢ٕٚ ي٤ٕٛٮا أف ىلع ٝؽركا لٮ اخل٧ينيح كالؿاٌٚح زمــ، ثرئ ث٭٥ كردمٮا احلؿاـ،
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 احلؿ٦ني، ثبلد يف إصؿا٦يح ثأ٧ٔةؿ اخل٧ينيٮف ٝةـ كٝؽ ٤ٕٛ٣ٮا. ا٣ٞؿا٦ُح أقبلٚ٭٥
ةػى   .!ا ظؿق٭ة م١ح ٮون

 كًلذةب ،«ا٣ٛذ٪ح ٝذةؿ ٫ٞٚ يف اد٪ح د٧ةـ» ٠ذةث٪ة يف اجلؿاا٥ ٬ؾق دٛةوي٢ ا٩ْؿ
ري٧٬ة ٨٦  الٮاديع ا٣ٕبل٦ح لنيؼ٪ة احلؿ٦ني أرض يف اخل٧يين اإلحلةد ، ٗك
 ال١ذت.
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  ايٓيب شفاع١ بصد٠ ٜٓهس احلٛثٞ

 ٨٦ ٠سرية مٮا٨َ يف ال١جةاؿ أل٢٬ اجليب مٛةٔح احلٮيث أ٩لؿ ٣ٞؽ
خ مبلز٫٦،  ،ادٕزت٣ح ك٨٦ أػؾ٬ة ٔ٪٭ة اكلـيؽيح ٔٞيؽة ٬ؾق ألف ؛ةوٛعن  ٔ٪٭ة أًٔؿ
ٕن  أذ٠ؿ أف كظكيب ٭٦،٥٪ كظكني  /اكاظؽن  ة٦ُٞ

ؽق ،ا ٦ٕؿٚحم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ يؽق ٔك  ىََ﴿ /ٝةلٮا احل٭ٮد» /(5ص/) كٔك
َِا صَّ ٍَ ٓ  ٱۡلَّارُ  َت ٌ   إِّلَّ يَّا

َ
ۡػُدوَدٰت    اأ  ث٭ؾا ٚٞ٪ة٥٬ ٚٞؽ ادك٧٤ٮف حن٨ أ٦ة [21 ٧ؿاف/ٔ آؿ]﴾ٌَّ

 كقةـ كي٧٪عٟ حم٧ؽ ثيؽؾ قيأػؾ كاظؽة حلْح كال ٦ٕؽكدة أية٦ةن  كال ٤ٞٚ٪ة/ ا٣ٞٮؿ
 ٝٮؿ ٨٦ أثٕؽ ٝٮؿ ٬ؾا أ٣يف ،اجل٪ح ادؤ٦٪ني أكخلٟ ٦ٓ ٚذؽػ٢ مٛةٔذ٫ الرشؼ
 ٦٨ ال١سري ا٥٤ْ٣ كراء ٩ٛك٭ة ْل احل٭ٮد، ٔٞيؽة ٨٦ أقٮأ ٔٞيؽة أ٣يكخ احل٭ٮد؟
 .«ا٣ٕىٮر ٨٦ ٔرص لك يف كالؿؤقةء ٮؾكاد٤ اخل٤ٛةء

 أل٢٬ مٛةٔيت» /ا رقٮؿ ٝٮؿ يلٮف أف ثة أٔٮذ كُيُج:
 ٣ٞٮر٥، مكةكينة ٝٮهل يلٮف أف ٨ٔ ٌٚبلن  احل٭ٮد، ٣ٞٮؿ ٦ٞةربنة «أ٦يت ٨٦ ال١جةاؿ
 ادؾ٠ٮرة كالنٛةٔح احل٭ٮد؟! ٝٮؿ ٨٦ أثٕؽ الؿقٮؿ ٝٮؿ ص٢ٕ ث٨٧ ١ٚيٙ

 اث٨ اإلقبلـ ميغ ٝةؿ ابلؽع، أ٢٬ إال ٚي٭ة خية٣ٙ كل٥ الك٪ح، أ٢٬ ةعإدم ٤ٔي٭ة ٝةـ
 أ٢٬ ٨٦ ٠سري النٛةٔح[ ]أم/ كأ٩لؿ٬ة» /(4/415) ا٣ٛذةكل دل٧ٮع يف ٧٠ة دي٧يح
 ارصٓ ادؾ٠ٮرة ادكأ٣ح ٦ٕؿٚح ٨٦ كل٧٤ـيؽ .«كالـيؽيح كادٕزت٣ح اخلٮارج ٨٦ ابلؽع

 .كاجلةٚني ادسبذني ثني النٛةٔح /٠ذةب إىل
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 طعي احلوثي يف أًل

 ابة ومياإلساله: الصح

 !بعدًم
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 قِٝٗ اقدّح ايصحاب١ ع٢ً اهلل ثٓا٤ جيعٌ احلٛثٞ

 يذعؽث ك٬ٮ (2ص/) الؿاثٓ ادلرس - ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
ًۡ ﴿ / ا ٝٮؿ ٨ٔ ثٍ  َخۡيَ  ُنُِخ ٌَّ

ُ
  أ

ُ
َِّاِس  ۡخرَِجۡج أ ُمُرونَ  لِي

ۡ
ۡػُروِف  حَأ ٍَ ۡ نَ  ةِٱل ۡٔ َٓ ِۡ َِ  َوَت  َغ

َِهرِ  ٍُ
ۡ  ،أل٦حا رؾق كدأ٩يت ،األ٦ح رؾق دٕ٪يٙ اآليح ٬ؾق يف أ٣يف» /[440 ٧ٔؿاف/ آؿ]﴾ٱل

ا ،الططاةث أوخلم ٌَ ةػًءا  ٥ْٔ يذؾ٠ؿكف ٥٬ اك٩ٮا لٮ اذلي٨ أكخلٟ ٨٦ ثؽءن
 ٤ٔي٫ ْل ٦ة إىل لك٭ة ا٣برشيح كو٤خ كدة ،حن٨ إحل٫ كو٤٪ة ٦ة إىل كو٤٪ة دة ادكؤكحلح

نَ ﴿ ٝٮهل/ يف ٔ٪٭٥ ا ظىك اذلي٨ إرسااي٢ ثين ٨٦ ا٣ٛكةد ي٧ٕ٭ة أف اآلف ۡٔ  ِف  َويَۡصَػ
ۡرِض 

َ
 «[ 31 ادةاؽة/] ﴾ا  ـََصاد   ٱۡۡل

 أل٩٭ة اإلقبلـ؛ أ٦ح ٦ؽظخ اآليح ٬ؾق أف ادك٧٤ني ٨٦ جي٭٢ اذلم ٨٦ كُيُج:
 أل٩٭ة ؛الىعةثح ٭ةٚي يؽػ٢ ٨٦ كأكؿ اد٪١ؿ؟ ٨ٔ كد٪ٓل ثةدٕؿكؼ دأمؿ

 ثةدٕؿكؼ أمؿ ٨٦ ٥ْأٔ أل٩٭٥ ٗري٥٬؛ ٨٦ ٚي٭ة ثةدلػٮؿ أكىل ك٥٬ ٤ٔي٭٥، ٩ـ٣خ
 ىلع اثل٪ةء ٚي٫ دحل٢ لك ىلع ثسٮرة ٝةا٥ ٚةحلٮيث كالؿق٢، األ٩بيةء ثٕؽ اد٪١ؿ ٨ٔ ك٩ٓل

 .!الؿٚي ا ٝةد٢ ،الىعةثح

 بايٓفام ايصحاب١ ع٢ً احلٛثٞ حهِ

 يذعؽث ك٬ٮ (2-7ص/) الؿاثٓ ادلرس – ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
 ٥٬ ٢٬ ا٣ٛذٮظةت؟ د٤ٟ يف حتؿؾ اذلم ٦٨» /اخلُةب ث٨ ٧ٔؿ ٚذٮظةت ٨ٔ

 ٥٬ ٢٬ دجٮؾ؟ ٗـكة يف آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات اجليب ٦ٓ حتؿؾ اذلم اجليل
 اك٩ٮا اذلي٨ اجلةس أكخلٟ ٥٬ ٢٬ آهل(؟ كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ أوعةب

ة ق٧٤٪ة أكخلٟ. ٥٬ الىعةثح، ٥ٕ٩ قيٞةؿ/ اجليب؟ أيةـ يف ٌن  جلذأم٢ ٝٛٮا ك٣ل٨ ،أي
 ثي٪٧ة كٚة٤ٔيح، ثننةط حتؿًلٮا ٠ؾلٟ؟ أ٣يف ثننةط ٧ٔؿ أيةـ يف حتؿًلٮا ٤ٝيبلن/
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 ظ٪١ح دبلظِ ػبلرة ك٨٦ األ٦ح. دمةٔيح ٗـكة آػؿ ٨ٔ حتؽزخ ا٣يت اتلٮبح قٮرة
 األ٦ح إىل ا٧ٕ٣يٞح ك٩ْؿد٫ ا٣ٞؿآين كحتؿًل٫ آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ

ٓ ٠يٙ اتلةريغ أيةـ آػؿ إىل ٓ ٨ٔ حتؽز٪ة اتلٮبح قٮرة ادلركس؟ ًك  َجييع ٗري ًك
 ذلٟ اجلةس، أكخلٟ آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات الؿقٮؿ إٔؽاد أيةـ يف ظى٢

 ٕٝٮد، خت٤ٙ، دجةَؤ، دسة٢ٝ ظى٢؟ اذلم ٦ة دجٮؾ، ٗـكة يف الؿكـ دٮاص٭ح ادضذ٧ٓ
 ثة٣نكجح دٕذرب ثٕجةرات ٝةقيح، ثٕجةرات كدؽٚٓ د٭ةص٥، اتلٮبح يف ا٣ٞؿآف كآيةت

 ٤٧ٔيح دٚٓ، ٤٧ٔيح هل، إ٬ة٩ح دٕذرب إ٬ة٩ح، يذؼ٤ٙ كاذلم يٕٞؽ اذلم ؼهل٤ن
ـٔح،  اتلٮبح( )قٮرة الظْٮا ٩ُةؽ، أكقٓ ىلع دجؽك ٩ٛةؽ كظؿًلح تنضيٓ، حمةك٣ح ٔز
 ٠جري. بنلك حتؿًلٮا أل٩٭٥ ؛اد٪ةٚٞني ٨ٔ حبؽير ثؽأت ٠يٙ إحل٭ة دؿصٕٮا ٔ٪ؽ٦ة

 ٗري ك٦٪٭٥ ؿكٚٮف،٦ٕ ٦٪٭٥ ٠جرية ثأٔؽاد ٦٪ةٚٞٮف يذعؿؾ ٔ٪ؽ٦ة كاعدة
 لئلقبلـ، ٦ْ٭ؿ ثةَ٪٫ يف اكٚؿ يـاؿ ال ٬ٮ ٨٦ ٦٪٭٥ ألٮاف/ ك٦٪ةٚٞٮف ٦ٕؿكٚني،

يح ٨٦ زاؿ ٦ة كل١٪٫ مك٥٤، ٬ٮ ٨٦ ك٦٪٭٥ يح ٨٦ مؿض، ٤ٝج٭ة يف ا٣يت اجلٔٮ  اجلٔٮ
يح ٨٦ مىةحل٫، يؤزؿ ا٣يت  أٔؽاد دلي٫، ٦ٕي٪٫ ك٩ْؿات األ٩ة٩يةت، يؤزؿ اذلم اجلٔٮ

٪ؽ٦ة حتؿًلخ ٠جرية  أوجط ادضذ٧ٓ أف ىلع يؽؿ ٠ذ٤ٟ ّؿكؼ يف اد٪ةٚٞٮف ذعؿؾي ٔك
ـٔـع ألف ٝةث٢ ٔ٪٫ ّ٭ؿ ٦ة يف  كينجٍ. ي

ٔا اذليَ أوخلم أف ٠يٙ قرنل  وٌػِٔيات ةنشاط غٍؽ أيام يف ةػػ فيٍا اُؽيل
ٔا اذليَ ًْ مؽحفػث  ٌَ وحراكو ختيف، ٌَ وختيف كػػ، ٌَ ًٌِٓ كػػ ٌخراكيني اكُ

 ظى٢؟ اذلم ٦ة ث٭٥، ثةدلٚٓ الكةػ٪ح احلة٦يح آ٩يحا٣ٞؿ اتلٮصي٭ةت كدأيت ،حراكو
 ٬ٮ ا٣ٞةاؽ أف ق٧٤٪ة أف ثٕؽ ػ خت٤ٮا ال ٩ٞٮؿ/ ادكأ٣ح؟ ٬ؾق حن٢٤ أف ي٧ل٨ كًليٙ

 ٝةؿ/ أف إىل ٬ؤالء... ٥٬ كا٣ٞةدقيح ا٣ريمٮؾ يف حتؿًلٮا اذلي٨ اجليل أكخلٟ كأف ٧ٔؿ
 يف ةتراكو حتؽك ياذل املشخٍع ذلم وإىل أُففًٓ الططاةث إىل اآلعؽيَ إىل فيرنسع

 ا٤ُ٩ٞٮا ٔ٪ؽ٦ة ٢٬ ا٣ريمٮؾ، كيف ا٣ٞةدقيح يف كننةط ثٛة٤ٔيح حتؿؾ ز٥ ،حتٔك غؾوة
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 ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ ٦ٓ يتجةَبٮف اذلي٨ ك٥٬ ػ اك٩ٮا ٢٬ كننةط ثٛة٤ٔيح
 ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ ٨٦ ٧ٕ٣ؿ َةٔح أكرث اك٩ٮا ٢٬ ػ كدسة٤ٝٮا آهل( كىلع
تث فٓؼه آهل( كىلع ٔات حمٍػ كيادة حتج يتراكئن غِػٌا هلً ـُ  وىلع غييّ اهلل )ضي
ٔ آهل( ٥ ىلع كيتسة٤ٝٮف ،غٍؽ ٌَ أغظً ْو  كدٮصي٭ةت ا٣ٞؿآف، دٮصي٭ةت ٨٦ الٗؿ

ري ا٤ٞ٣ي٤ح ٧ٔؿ لك٧ةت ٨٦ أ٥ْٔ ا٣ٞؿآف ري ابل٤ي٘ح ٗك ٔا فإذا ادنضٕح، ٗك  أؼٔع اكُ
ٔات حمٍػ ٌَ ىػٍؽ ٔل آهل( وىلع غييّ اهلل )ضي  ٢٬ ا؟ْؼ يػين فٍاذا اهلل ـر

 أَٮع اك٩ٮا إذا ر٥ اتلٞؽيؿ يف أك لنأ٩٭٥، اتلْٕي٥ يف كاظؽة لك٧ح دٞةؿ أف يكذعٞٮف
 آهل(؟ كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات حم٧ؽ ٨٦ ٧ٕ٣ؿ

 ٬ؾق؟ ٨٦ خيؿصٮا أف ي٧ل٨ ٠يٙ ٬ؾا؟ ٨٦ ادؼؿج ٧ٚة /اإذن 
ٔل ٌَ أكػر فػٍؽ اإذً  غٍؽ؛ أسو ٌَ ذلم اكن إن  كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات الـؽ

 أَةع ذة أكرث ٧ٔؿ أَةع ٚةجليلإذنا  ٩ٛك٫، اجليل إىل اعاؽ ذلٟ اكف إذا آهل(
 «.ر٥ حجَّ قي  دٕذرب ٦٪٭ة كاظؽة كَل آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات الؿقٮؿ

 اذلـ ٨٦ بيشء الىعةثح رٍل ٨٦ أكؿ أف - ال١ؿي٥ ا٣ٞةرئ أي٭ة - ا٥٤ٔ كُيُج:
-3/4526) دٛكريق يف ظةد٥ أيب اث٨ أػؿج دجٮؾ/ ٗـكة يف اد٪ةٚٞني ثٕي ٥٬

 دل٤ف يف دجٮؾ ٗـكة يف رص٢ ٝةؿ /ٝةؿ ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽا ٨ٔ (4570/40014
ة ت ال ٬ؤالء، ٝؿاا٪ة ٦س٢ رأيخ ٦ة /يٮ٦ن  ٔ٪ؽ أصنب كال ،لك٪حأ أكؾب كال ،ةثُٮ٩ن  أٗر

 رقٮؿ ألػربف ٦٪ةٜٚ، كل١٪ٟ ٠ؾثخ، /ادض٤ف يف رص٢ ٚٞةؿ ال٤ٞةء.
 رأيذ٫ أ٩ة /ٔجؽا ٝةؿ ف،ا٣ٞؿآ ك٩ـؿ ،اجليب ذلٟ ٚج٤ٖ !ا

ٞن   /ا رقٮؿ ية /يٞٮؿ ك٬ٮ احلضةرة د٪١ج٫ ا رقٮؿ ٩ةٝح حبٞت ة٦ذ٤ٕ
 ٠٪ذ٥ كرقٮهل كآيةد٫ أثة» يٞٮؿ/ ا كرقٮؿ ك٤٩ٕت، خنٮض ٠٪ة إ٧٩ة

 .«تكذ٭ـاٮف
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 /(423ص/) ا٣زنكؿ أقجةب ٨٦ ادك٪ؽ الىعيط يف الٮاديع ميؼ٪ة ٝةؿ
 .«الىعيط رصةؿ رصةهل احلؽير»

ِ  كُۡو ﴿ اآليح ٬ؾق ٩ـ٣خ كدة ةِٱّللَّ
َ
ًۡ  َورَُشُِٔلِۦ َوَءاَيٰخِِّۦ أ زُِءونَ  ُنُِخ ۡٓ  [32 اتلٮبح/]﴾تَۡصَخ

 َّٙ  ٚجؽأت يح؛الكبب ّ٭ؿت أف إىل الىعةثح، يف ا٨ُٕ٣ ٨ٔ اد٪ةٚٞٮف ٬ؤالء ٠
 ا٨ُٕ٣ ىلع قجأ اث٨ جتؿأ ز٥ ٝذ٤ٮق، ظىت ٔؽاا٫ يف ككاو٤ٮا ،ٔس٧ةف يف ثة٨ُٕ٣

٧ؿ ثلؿ أيب يف بل ،ٌٔل ػبلٚح يف ٔك  ٚي٫/ ٝةؿ ظىت ٌٔل يف ٗك
 ٔ٭ؽ يف ٚةد٪ةٚٞٮف الكجأيح. ٨٦ ٠سرينا كأظؿؽ ادؽاا٨، إىل ٚ٪ٛةق «!ا أ٩خ»

 قت يف الؿاٌٚح ٝؽكة ٥٬ ٌٔل ٔ٭ؽ يف كالكجأيح ،الؿقٮؿ
ري ثةجلٛةؽ كر٦ي٭٥ الىعةثح  احلٮيث. ظكني ٩٭٢ ادرشب ٬ؾا ك٨٦ ذلٟ، ٗك

 أِْٗ ادع٢ ٢حت شس، بهٌ اهلل زسٍٛ صحاب١ ٛثٞاحل زَٞ

 ايٓب٠ٛ بٝت آٍ قتًٛا

 ٦ة ثٕؽ كاػذ٤ٛٮا» /(22-24ص/) ا٣ٕة٣ِل ا٣ٞؽس يٮـم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
 ا رقٮؿ كيص ٝذ٤ٮا رمٌةف ؿم٭ يف إرسااي٢ ثين ٠أ٩بيةء اك٩ٮا ٨٦ ٚٞذ٤ٮا ٦ةت
 كٝذ٤ٮا ،احلكني اإل٦ةـ كٝذ٤ٮا ،احلك٨ اإل٦ةـ كٝذ٤ٮا ،ٌٔل

ا  الـ٬ؿاء ٚة٧َح ا ثيذ٫ أ٢٬ أا٧ح كٝذ٤ٮا ،٧٠ؽن  يف ك٥٬ كاظؽ، ثٕؽ كاظؽن
  .«إرسااي٢ ثين يف إرسااي٢ ثين أ٩بيةء ث٧زن٣ح األ٦ح ٬ؾق

ة كٝةؿ ٌن  ٨٦ ك١٬ؾا» (/3)ص/ األكؿ ادلرس ػ ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي
 كاحلكني احلك٨ك كٚة٧َح ٤ٔيًّة ٝذ٢ ذ٨ الىة٣ط الك٤ٙ يذٮلٮف ثأ٩٭٥ اآلف ي٭ذٛٮف
ا ٝذ٤خ ٩ٛك٭ة ٚة٧َح ا ٝذ٤خ ،٧٠ؽن  ٨٦ ث٫ يٕىٙ ادلي٨ ٬ؾا دؿل كْل اكٝ٭ؿن  ٧٠ؽن

 ٚؽؾ، ىلع دجٟ ل٥ آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ كادل٬ة كٚةة ثٕؽ يٮـ أكؿ
ا د٧خ كل٥ ٤ٔي٭ة دجٟ ل٥ ٣ل٨ دؤد٭ة ٌٝيح ٚؽؾ ا ٦ةدخ إ٧٩ة ٚؽؾ ىلع ٧٠ؽن  ىلع ٧٠ؽن
 «.األ٦ح ٬ؾق
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ةأي ٝةؿك  ز٥» /(41-47ص/) الؿاثٓ ادلرس - ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف ٌن
ة احلك٨ ٝذ٢ ظى٢ ٦ةذا ٌن  يف يذعؿًلٮف اذلي٨ ٬ؤالء كأيؽق ٦ٕةكيح ٝج٢ ٨٦ أي

 الىة٣ط الك٤ٙ ٬ٮ ذلٟ يٞٮلٮف ٨٦ ٦ٕةكيح دٮيل إىل اجلةس يؽٔٮف ادعةريت
 ث٨ ٔجؽا كٝذ٤ٮا ازيؽن  كٝذ٤ٮا احلكني كٝذ٤ٮا الىة٣ط الك٤ٙ قرية ىلع ٤ٚ٪٧يش

 ٚبل٩نة كٝذ٤ٮا ٔجؽا ث٨ كإثؿا٬ي٥ ٔجؽا ث٨ كحيىي ٔجؽا ث٨ كحم٧ؽ احلك٨
 زالٮا ال ك٬ؤالء كرشدك٥٬ ٝذ٤ٮ٥٬ صي٢ ثٕؽ صيبلن  ابليخ أ٢٬ أا٧ح ك٥ كٚبلف

 «.َؿيٞذ٭٥ ىلع كيكريكف يذٮلٮ٩٭٥ ٝذ٤٭٥ ث٨٧ ٦ذ٧ك١ني
 ٪ٜٛي ال ٦ة احلٞةاٜ يتد٤ٞ ٨٦ كٚي٫ ٚي٫، ٦ة اتلعةم٢ ٨٦ ٚي٫ الالكـ ٬ؾا كُيُج:

ذى  اكاظؽن  وعةثيًّة أف يىط ٚبل ،كاتلةريغ ثةلكري ػربة ذم ىلع  ابليخ. آؿ ٨٦ اأظؽن  ٢ى قى
 الكري أ٢٬ ثإدمةع كٝىةد٤ًي٫ ،َة٣ت أيب ث٨ ٌٔل ٬ٮ ابليخ آؿ ٨٦ ٢ٝيذً  ٨٦ ٚأكؿ

ٝيًذ٢ اجل٧يٓ. ٔ٪ؽ وعةثيًّة ك٣يف م٤ض٥، ث٨ الؿح٨ ٔجؽ كاتلٮاريغ/  ثةلك٥، احلك٨ ك
 كأ٦ة ،٦ٕةكيح ىلع ال١ؾب ٨٦ ٬ؾا ث٢ ٝذ٫٤، ٦ٕةكيح أف إَبلٝنة يىط ل٥ك

 أ٢٬ ٠جةر ٚ٭ؤالء زيةد، ث٨ ٔجيؽا صيل يف اك٩ٮا اذلي٨ ال١ٮٚح أ٢٬ ٚٞذ٫٤ احلكني
 وعةثح أف احلٮيث يىٮر ٧٤ٚةذا ذ٠ؿ٩ة. ٨٦ ٝذ٤٭٥ ذ٤ٮا،ٝي  اذلي٨ الىعةثح ٨٦ ابليخ

 .ابليخ؟ آؿ أا٧ح ٝذ٤ٮا الؿقٮؿ
 ثلؿ أثة ثؾلٟ/ يؿيؽ ،«ا٧٠ؽن  ٚة٧َح ٝذ٤ٮا إ٩٭٥» ٝٮهل/ احلٞةاٜ د٤ٞيت ك٨٦

 أف ثةألظةدير رة ثنيَّ  أ٫٩ ٗري ،ةميبن  ثلؿ أثٮ ث٭ة يى٪ٓ كل٥ ،الىؽيٜ
ىجذ٫؛ كذريذ٫ أ٫٤٬ يىًؿز٫ ال اجليب زيٮف، ال األ٩بيةء ألف ٔك ٤َّ  ييٍٮرى  ٥ٚكى
 ثإػؿاج - اخلبلٚح يلك دة - ٌٔل ي٥ٞ ل٥ كرؾا ابليخ؛ آؿ ك٦٪٭٥ اجل٧يٓ، ثؾلٟ
 ٠٪خ ٤ٚٮ أ٩ة أ٦ة» يٞٮؿ/ ٌٔل ث٨ زيؽ ٬ٮ ٚ٭ة ابليخ، آؿ قةر ٬ؾا كىلع ،ٚؽؾ ٨٦ ظٞ٭ة
  «.ٚؽؾ يف ثلؿ أثٮ ث٫ ظل٥ ٦ة ث٧س٢ حل٧١خ ثلؿ أيب ماكف

 ظك٨. كق٪ؽق ،(3/702) كابلي٭ٌف ،(13ر٥ٝ/) «الىعةثح ٌٚةا٢» يف ادلارُٝين أػؿص٫
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٥٤ً كدة ة٬ة، ميبنة ذلٟ ٨٦ ٧حٚةَ ٩ٛف يف أف ثلؿ أثٮ ٔى ًَّ  دىؿى
خ دة /ٝةؿ النٕيب ٨ٔ (3/704) ابلي٭ٌف ركل ٚٞؽ  أثٮ أدة٬ة ٚة٧َح مًؿ

 ثلؿ أثٮ ٬ؾا ،ٚة٧َح ية» /ٌٔل ٚٞةؿ ٤ٔي٭ة، ٚةقذأذف الىؽيٜ ثلؿ
 ٤ٔي٭ة ٚؽػ٢ هل، ٚأذ٩خ ٥ٕ٩. ٝةؿ/ هل؟ آذف أف أحتت ٚٞة٣خ/ ٤ٔيٟ. يكذأذف

ة٬ة، ًَّ ى ةة اثذ٘ةء إال كا٣ٕنرية كاأل٢٬ كادةؿ دلارا دؿًلخ ٦ة كا كٝةؿ/ يرتى  ،ا مًؿ
ةة ةدل٥ ،رقٮهل كمًؿ ة٬ة ز٥ ابليخ، أ٢٬ كمًؿ يخ ظىت دًؿ ا ا٣ٞذ٢ ٚأي٨ «ًر  ٧٠ؽن

 اإل٦ة٦يح الؿاٌٚح ٝج٢ ٨٦ إال ادكأ٣ح ٬ؾق يف الن٘ت يأت ٚى٤ى٥ٍ  احلٮيث؟! يؽٔي٫ اذلم
َّٞ  ٔرشيح، االزين  ٦رياث ىلع ثة٣٘رية دذْة٬ؿ حالؿاٌٚ كدةذا احل٨٧. راٌٚح ٔ٪٭٥ ة٬ةد٤
 ظٜ كال ثيذ٫، أ٢٬ ٨٦ ك٨٬ ،اجليب أزكاج حبٜ دُة٣ت كال ٍٚٞ، ٚة٧َح

 ٬ؾق اإلرث ٌٝيح أف دٕذٞؽ اك٩خ إف ا رقٮؿ ٥ٔ ك٬ٮ ا٣ٕجةس،
 .!ٚةريس ٔؽاء ا٣ٌٞيح أف تل٥٤ٕ وعيعح؟
 ٧٠ة ٔرص٥٬، يف اخل٤ٛةء ىلع ػؿكص٭٥ بكجت ٚاكف ابليخ؛ آؿ ٨٦ ابلةٝني ٝذ٢ كأ٦ة

ع٪ة ذلٟ يف ٠ذةث٪ة  يف ٦ٕؿكؼ ٬ٮ  .راٌٚح احل٨٧ ىلع مؿ الـ٨٦اتلةريغ، ٧٠ة أًك
 ٣يف إذ ؛الؿاٚيض ا١ٛ٣ؿ يف ؾ(ؽى )ٚى  ٦ٕىن أثٕةد ال١ؿي٥ ل٤ٞةرئ ٩بني   /وليفائػة

 الؿاٚيض/ ادٛ٭ٮـ يف ْل ث٢ رقٮهل، ىلع ا أٚةء ا٣يت ػيرب أرض (/ٚؽؾػ)ث ادؿاد
 /(2/4) أ٦ني دعك٨ النيٕح أٔيةف ٠ذةب ٚيف ،اإلقبلَل ا٣ٕةل٥ ىلع االقتيبلء

 .ٚؽاكن  ػؾ الاك٥ّ/ دٮىس يٞٮؿ اكف الؿميؽ ٬ةركف أف األثؿار ربيٓ يف الـخمرشم ذ٠ؿ
٣ىطَّ  ٧٤ٚة ي٧ذ٪ٓ، ك٬ٮ

ى
 احلؽ ٝةؿ/ ظؽكد٬ة؟ ك٦ة ٝةؿ/ حبؽكد٬ة. إال آػؾ٬ة ٦ة ٝةؿ/ ٤ٔي٫ أ

 ٝةؿ/ كص٭٫، ٚأربؽ ق٧ؿٝ٪ؽ، ؿ/ٝة اثلةين؟ كاحلؽ ٝةؿ/ الؿميؽ، كص٫ ٚذ٘ري ٔؽف. األكؿ/
 ذة ابلعؿ قيٙ ٝةؿ/ الؿاثٓ؟ كاحلؽ ٝةؿ/ كص٭٫، ٚةقٮد إٚؿيٞي٫، ٝةؿ/ اثلة٣ر؟ كاحلؽ

 مٮىس/ ٚٞةؿ دل٤يس، يف ٚذعٮؿ ،يشء جلة يجٜ ٥٤ٚ ٬ةركف/ ٚٞةؿ كأر٦ينيح. اخلـر يٌل
 .«دؿد٬ة ل٥ ظؽدد٭ة إف أين أ٧٤ٔذٟ ٝؽ
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 أبٞ اختٝاز ع٢ً يكساب١(ٚ)ا )ايصحاب١( ن١ًُ الجتُاع احلٛثٞ تٓهس

 خًٝف١ بهس

 حنةكؿ» /(45ص/) الكةدس ادلرس ػ ابلٞؿة قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
 أٝٮل يلٮ٩ٮف األيةـ ٨٦ يٮـ يأيت ال ألف ،أكرث أ٩ٛك٪ة ك٩بين ،أكرث ٤ٔٮـ ىلع حنى٢

ٮف ٦٪ة  يف دذلك٧ٮا ال ٔيت ابلٕي/ يٞٮؿ ٔ٪ؽ٦ة إحل٫ يٮو٤ٮ٩ة أف يٮدكف ٦ة ٚيًٛؿ
 ٨٦ كالكةثٞني ٝؿيت ٨٦ الكةثٞني ال١جرية، ادكبٮحلح حن٤٧٭٥ ثًل ٩ٞٮؿ/ .الكةثٞني

 «.فػاًل  اآلن إىل الفليفث أيام ٌَ اآلن إىل الفليفث أيام ٌَ ٚٮؽ
 أيب ٦جةيٕح ٨٦ الكٞيٛح يٮـ الىعةثح ث٫ ٝةـ ٦ة أف ي٥٤ٕ اع٢ٝ لك /كُيُج 

 ٤ٔي٫ ٦٪ىٮص ك٬ؾا كقؽاد، رمؽ ًل٧ةؿك حم٧ٮد، أمؿ ٬ٮ اخلبلٚح ىلع ثلؿ
 ٦ة ادسةؿ/ قبي٢ كىلع الؿاٌٚح، ٠ذت ٨٦ ٠ذةب ٦ة ٗري كيف كاتلةريغ، الكري ٠ذت يف

 ثةيٕين إ٫٩» ٝةؿ/ َة٣ت أيب ث٨ ٌٔل ٨ٔ (720)ص/ ابلبلٗح ٩٭ش يف صةء
٧ؿ ثلؿ أثة ثةيٕٮا اذلي٨ ا٣ٞٮـ س٧ةف ٔك  ل٤نة٬ؽ يل٨ ٥٤ٚ ٤ٔي٫، ثةيٕٮ٥٬ ٦ة ىلع ٔك

 ىلع اصذ٧ٕٮا ٚإف كاأل٩ىةر، ل٧٤٭ةصؿي٨ النٮرل ةكإ٧٩ يؿد، أف ل٤٘ةات كال خيذةر، أف
ة، كق٧ٮق رص٢، ،  ذلٟ اكف إ٦ة٦ن  ثؽٔح؛ أك ث٨ُٕ ػةرج أمؿ٥٬ ٨٦ ػؿج ٚإف رىضن
 «.دٮىل ٦ة ا ككالق ادؤ٦٪ني، قبي٢ ٗري ادجة٫ٔ ىلع ٝةد٤ٮق أىب ٚإف ٦٪٫، ػؿج ٦ة إىل ردكق

 ايصحاب١ َٔ نجري يف احلٛثٞ طعٔ

 د٪٤ُٜ» /(41ص/) اثلةين ادلرس ػ ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
ة ٌن  الفيف ق٧ٮ٥٬ اذلم الىة٣ط، الك٤ٙ ٩٭ش ىلع ٩٪٤ُٜ أف كظؽة ٬ذةٚةت/ أي

 أثؿز ألف ؛األٌث وفؽق األٌث، ظيً أـؿ ٌَ ًْ ْؼه، ةاألٌث ىػب ٌَ وًْ الطاىص،
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٧ؿ ثلؿ أثٮ يٕين/ الىة٣ط( )الك٤ٙ يٞٮؿ/ ٨٦ ذ٨٬ يف د٤ٮح مؼىيح س٧ةف ٔك  ٔك
٧ؿك كاعئنح ةكيحك٦ٕ يح ك٬ؾق مٕجح ث٨ كاد٘رية ا٣ٕةص ث٨ ٔك  «.الىة٣ط الك٤ٙ ٥٬ اجلٔٮ

ة ٝةؿك ٌن  /(23ص/) ٔرش اثلة٣ر ادلرس – ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي
 آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ ثٕؽ ادك٧٤ني داػ٢ ظى٢ ٦ة أكؿ الظِ»

 ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا قٮؿر ر٥ ٝةؿ ٔ٪ؽ٦ة ٬ؾق ا٣ُؿيٞح ث٪ٛف تك٤ي٥ حيى٢ ل٥
 ٌٔل ٚ٭ؾا مٮالق ٠٪خ ٨٦» ؿ/كٝة .(1)«ٌٔل ٦ٓ كا٣ٞؿآف ا٣ٞؿآف ٦ٓ ٌٔل» آهل(/ كىلع

 يف ادلي٨ يف اإلريح الك٪ح كٜٚ ٣يكريكا ثٌٕل يذ٧ك١ٮا أف يأمؿ٥٬ أل٥ .(2)«مٮالق
 دٞؽي٥ ٦ةذا؟! إال ثٕؽق يأت ٥٤ٚ ا٣تك٤ي٥ رٌٚٮا َؿيٞذ٭ة ٬ؾق ٬٪ة ا٣ترشيٓ يف ارؽايح
  إقبلـ كيٕذرب يٞج٢ ٤ٔي٭ة الكري يٕؽ كال ا دي٨ د٧س٢ دٕؽ ال أػؿل أميةء
ُّ  ُحۡلَتَو  ـَيََ﴿ ٝةؿ/ ٦س٧٤ة ِۡ ٌِ  َٔ ُْ ِ  ِف  َو ََ  ٱٓأۡلِخَرة ٌِ  ََ  .«[52 ٧ٔؿاف/ آؿ] ﴾ٱۡىَخِِٰسِي

  أمٮران/ ادٞةؿ ٬ؾا د٨٧ٌ كُيُج:
 حمت صبلف/ر يفَّ  ٤٬ٟ»ا٣ٞةا٢/ ك٬ٮ ،َة٣ت أيب ث٨ ٌٔل يف ا٤٘٣ٮ /وٌِٓا

  «.٦ٛؿط ك٦ج٘ي ٦ٛؿط،
 يف اعو٥ أيب كاث٨ (،2437)ثؿ٥ٝ/الك٪ح يف أحؽ اإل٦ةـ ث٨ا ٔجؽا ركاق

 (.651)ثؿ٥ٝ/ الك٪ح
٢ ال أ٫٩ ك٤ٕ٦ٮـ الىعةثح، إقبلـ إثُةؿ /وٌِٓا ُي جٍ  ٔ٪٫، ثةلؿدة إال اإلقبلـ يى

ًؿٚىخ احلل٥ ك٬ؾا  لٛؿث ظ٧١خ ٚٞؽ ؛ٔرشيح االز٪ة اإل٦ة٦يح الؿاٌٚح ث٫ ٔي
ا إال الىعةثح  .ايكرين  ٩ٛؿن

 ة٦٭يبن  دـاؿ ال ثأ٩ٟ ا٥٤ٔ» /(4ص/) ا٣تكبيط ٦ٕىنم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك
 كٌلف ٠ؾا، ا رقٮؿ ٝةؿ لٟ/ يٞٮؿ كٝخ أم يف ل٤ٌبلؿ ًعيح دلٮف أف جلٛكٟ

                                                      

 .ًٕيٙ، كقيأيت الالكـ ٤ٔي٫ 
 .وعيط، ٧٠ة قيأيت 
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 الالكـ يُٮلٮف ١٬ؾا ٠ؾا... كٌلف ٠ؾا، ا٣ٛبلين الىعةيب كٝةؿ ٠ؾا، الىة٣ط الك٤ٙ
 ٚذؤ٨٦ ،ا ثٞؽقيح كٛؿ ،ا ثزنا٬ح كٛؿ ْل ثة٤َح ٔٞيؽة ؽدٕذٞ ظىت ٤ٔيٟ

 «الٌبلؿ؟ ٨٦ ٬ٮ ٬ؾا أ٣يف ،ا دي٨ ٨٦ أ٩٭ة ىلع ث٭ة
ـىع كُيُج:  د٪يف اجل٭٧يح٘بلة ٚ كادٕزت٣ح، اجل٭٧يح ًبلالت إىل ٬٪ة احلٮيث ٩ى

٥َّ٤ ، ا وٛةت د٪يف كادٕزت٣ح ،كوٛةد٫ ا أق٧ةء  الك٪ح أ٢٬ ك٩ىجَّ  ا كقى
ك٨٦ ٗري  د٧سي٢،ال ك حتؿيٙ ٨٦  ٗري جلٛك٫، أزبذ٫ ٦ة  ٚأزبذٮا الٌبلتلني؛ ٨٦

 هل؟. كاتلْٕي٥  اإلصبلؿ ثىعح ٦٪٭٥ أقٕؽ ٨٧ٚ ،دلييٙ كال دُٕي٢
 ك٬ٮ (3-2ص/) األكؿ ادلرس – ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك

 د٭ذؽ كل٥ ٤خً ث٢ ال، ثة٣ٞؿآف؟ ٕٚبلن  ا٬ذؽت ٢٬» اإلقبلـ/ أ٦ح ٨ٔ يذعؽث
 ثة٢َ كأٔبلـ رش، كأٔبلـ قٮء، أٔبلـ رة يىٕؽ احلٜ أٔبلـ ٨٦ كبؽالن  ثة٣ٞؿآف،

 كأٔبلـ ظٜ أٔبلـ رة يلٮف أف ٨٦ كبؽالن  ا٣ٞؿآف، ٨ٔ خ٤ٌَّٚ  ظى٢، اذلم ٬ؾا
بلؿ رش أٔبلـ رة يربز ٬ؽل  إف ز٥ ...ثٮالا٭٥ ٕجؽاكدذ دةرخي٭ة ا٦ذؽاد ىلع ًك

 ٩ٛك٫ ك٬ٮ أٔبل٫٦، ٨٦ ٤ٔى٥ ٬ٮ ٬ؾا ثأف ٕجؽاأد أف رش، ٬ٮ ٨٦ حنٮ يذض٫ الٌبلؿ
 ذ٨ ٩ٛك٫ ٬ٮ آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات رقٮهل كخية٣ٙ ا ٠ذةب خية٣ٙ ٨٦

 أخه إىل رأق٫ ٧ٝح ٨٦ ابلة٢َ حي٢٧ ذ٨ ٩ٛك٫ ٬ٮ األ٦ح، كأ٬ةف األ٦ح رضب
 ذلٟ ٮىلٚيذ ثةلٌبلؿ ا يذٕجؽكا أف ادلرصح ٬ؾق إىل ادكأ٣ح دىجط ٣ل٨ ٝؽ٦ي٫...
 كأوعةث٫ آهل كىلع ٤ٔي٫ يىٌل كآهل، حم٧ؽ ىلع يىٌل ٧٠ة ٤ٔي٫ كيىٌل النؼه
ا قة٦يح ٦ٕةين رة رٚيٕح، ٦ٕةين رة لك٧ح ْل ا٣يت الىبلة يف ٚيؽػ٤٭٥ أدمٕني،  ،صؽًّ

ا ٦٭٧ح ٦ٕةين ػ ث٫ دٮيح ٚي٧ة ػ كرؾا  وغرٍان وغٍؽ ةكؽ أةا تشٍو أن أسو ٌَ ،صؽًّ
 «.(أدمػني) وفالن وفالن واعئشث شػتث ةَ ملغريةوا اىػاص ةَ وغٍؽو وٌػاويث
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ة ٝةؿك ٌن  ٦ٕةكيح ٨ٔ (20ص/)اثلة٣ر ادلرس ػ ابلٞؿة قٮرةم٤ـ٦ح يف أي
 أ٣يكخ ٠ذةب ثأ٢٬ ٣يكٮا أكخلٟ» وٛني/ ٦ٕؿًلح يف الىعةثح ٨٦ ٫ٕ٦ ك٨٦ 
 .«ثة٣ٞؿآف ٔبلٝح ر٥ كال ٝؿآف ثأ٢٬ ٣يكٮا ١٬ؾا؟
 ذلٟ اكف ٢٬» /(4ص/)ٌٔل إل٦ةـا اقتن٭ةد ذ٠ؿلم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك

اي٭م ٌٔل اإل٦ةـ ٚي٫ قٍٞ اذلم الن٭ؿ ذلٟ كحلؽ ال٤عْح، د٤ٟ كحلؽ  ال، ؟ؽن
ٔم يف ةػأ اذلي االحنؽاف إُّ  يؿكف ال١سري رب٧ة ث٢ – ابلٕي يؿل كاذلم ،الفليفث ي
 مؿ٬ٙ (1)اكرج٢ مةٔؿان  ٣ل٨ ػُٮرة، أيح تنلك ال ثؽايح كًلأ٩٭ة ابلؽايح د٤ٟ يف –

 كتك٤ك٢ األظؽاث اقذٞؿاء ىلع ٝؽرة ي٧ذ٤ٟ اإلي٧ةف راقغ الٮيع يلاع احلف
 رصيط/ ثيخ يف رصحيح لك٧ح يف يٞٮؿ دجٕةد٭ة

 .«صةبل٫ الكٞيٛح يٮـ ٮلػق ٤ٚيف          ؽػحم٧ آؿ ٩ةؿ مىةب كَل
 إحل٫ كو٤خ ٦ة كٌٝيح» /(44ص/) ا٣ٕة٣ِل ا٣ٞؽس يٮـم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك

ا ٝؽي٧ح كأػُةء زالت ٩ذةج ٍٚٞ ا٣ٕرص ٬ؾا ٩ذةج ٣يكخ األ٦ح ا صؽًّ  ثٕؽ ٨٦ صةءت صؽًّ
ٔم ٌَ ةػايخٓا آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ ٔم ٌَ ةػايخٓا الفليفث، ي  ي

 .«اد٤ُٮبح ادٕؿٚح ا ٠ذةب يٕؿٚٮا ل٥ ا ثؿقٮؿ يسٞٮا ل٥ ثة يسٞٮا ل٥ الفليفث،
 ابليخ، آؿ ٗري خيه ل٥ احلٮيث ٚالكـ الكٞيٛح، يٮـ ثةيٕٮا ذ٨ ابليخ آؿ كُيُج:

 كالثؽ. ثةلىعةثح أحل٫ٞ ٦ة اذلـ ٨٦ ابليخ آؿ ي٤عٜ ٬ؾا ظ٫٧١ ًٕٚل
                                                      

٬(، ٝةؿ ا٣ٞةيض إق٧ةٔي٢ ث٨ ٌٔل األكٮع يف 4046احل٧ين، ارةلٟ ق٪ح ) ارج٢ صةثؿ ث٨ ٌٔل ث٨ ارج٢/ ٬ٮ ظك٨ 
ةثح رقٮؿ اكف صةركدم ا٣ٕٞيؽة، قجَّةثنة لىع»( ك٬ٮ يذلك٥ ٨ٔ ارج٢/ 276-4/275) «٬ضؿ ا٥٤ٕ٣ ك٦ٕة٫٤ٝ»٠ذةث٫ 

ة، اكف أكؿ ٨٦ صة٬ؿ ثٕٞيؽد٫، ٚةردٕٛخ درصذ٫  ، كخبةوح ل٤ؼ٤ٛةء الؿامؽي٨ا ٕن دمي
  .«ٔ٪ؽ اإل٦ةـ اد٭ؽم أحؽ ث٨ احلك٨؛ أل٫٩ ىلع مةلكذ٫، ٚاكف اكلٮزيؿ هل، ٧٠ة ذ٠ؿ اإل٦ةـ النٮٌلين

ديٮاف يذ٨٧ٌ النذ٥ ل٤ىعةثح  كرؾا الؿاٚيض»ٝةؿ ادؤرخ حيىي ث٨ احلكني/ »(/ 210-4/276كٝةؿ يف ٩ٛف ادىؽر )
ا ٨٦ إػٮا٫٩ الؿاٌٚح، كا٣ُ٘ةـ ، كاجل٭ةؿ، اذلم ٝؽ زجخ أف أص٭٢ اجلةس/ ٨٦  ٮاف، ٝؽ أ٢ً ث٫ ٠سرين ٤ٔي٭٥ الًؿ

ألف ا دٕةىل يٞٮؿ/  «كا٨ٕ٣ حمج٭٥»قت الىعةثح، كزاد ٬ؾا الؿاٚيض ث٧ة ل٥ يذٛٮق ث٫ راٚيض ٝج٫٤ يف ٝٮهل/ 
 [. 21ؽة/ ادةا] چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  چ
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ة ٝةؿك ٌن  ٨ٔ يذعؽث ك٬ٮ (2ص/) ٌٔل اإل٦ةـ اقتن٭ةد ذ٠ؿلم٤ـ٦ح  يف أي
 ٣٘يةب يج١ٮا كل٥ آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات الؿقٮؿ ٣٘يةب ثلٮا» الىعةثح/

 آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات الؿقٮؿ اكف اذلم ي٨ادل ٗيةب أص٢ ٨٦ يج١ٮا ل٥ دي٪٫،
 .«ادلي٨ ٬ؾا أص٢ ٨٦ النؽيؽة ادؼةَؿ ككاص٫ يٞذ٢ أف أص٫٤ ٨٦ مكذٕؽان 
ة ٝةؿك ٌن ٪ؽ٦ة» /(2ص/) ٌٔل اإل٦ةـ اقتن٭ةد ذ٠ؿلم٤ـ٦ح  يف أي  ٩ـؿ ٔك

 ادٮت ٚؿاش ىلع يـاؿ ال ك٬ٮ ذلٟ ٝج٢ ٨٦ ث٢ ٝربق إىل آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات
ٔا األٌث ْؼه ـاضث إىل ويزنلٔن يذعؿًلٮف كاثؽء  و٤ٮات) حمٍػ ُٓز غَ ةٓا حلِطؽف
 .«الٮىغ قةظةت يٞذع٥ اكف أص٫٤ ٨٦ اذلم آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا

 ادذٮاصؽي٨ ابليخ آؿ ألف الؿاٌٚح، ٠يف ٨٦ ثةالحنؿاؼ الىعةثح رَل كُيُج:
 قيأيت. ٧٠ة الىعةثح الؿاٌٚح ث٫ دؿَل ٦ة ًؽ الىعةثح يف

 يذعؽث ك٬ٮ (4ص/) الؿاثٓ ادلرس ػ ابلٞؿة قٮرةم٤ـ٦ح  يف ٮيثاحل ٝةؿك
 آػؿي٨ وعةثح ٨ٔ يذلك٥ أظؽ ال ثأف اع٦ح رؤيح يُٕٮف حيةكلٮف» الك٪ح/ أ٢٬ ٨ٔ

ٮع يى٢ ال أص٢ ٨٦ ٦ةذا؟ أص٢ ٨٦ أصؿمٮا ثأ٩٭٥ ٦ٕؿكٚني  دٞيي٥ إىل ادًٮ
 «.لك٧ح كال اق١ذٮا ٝةلٮا/ ادٕينني أكخلٟ األمؼةص
 يف احلل٥ ٬ؾا جتؽ ال ؟«أصؿمٮا» /٨٦ يف أيٞةؿ ة،ث أٔٮذ كُيُج:

ََ  إِنَّ ﴿ ٚي٭٥/ دٕةىل ٝةؿ ال١ٛةر، ىلع إال ا٣ٞؿآف ِي ْ  ٱَّلَّ ٔا ۡجَرُم
َ
ْ  أ ٔا ََ  ََكُُ ٌِ  ََ ِي ْ  ٱَّلَّ ٔا ُِ ٌَ  َءا

َِۡجَػُو ﴿ دٕةىل/ كٝةؿ ،[26 ادُٛٛني/] ﴾ ٢٩ يَۡضَدُهٔنَ  َذ
َ
ٍِيَ  أ ۡصيِ ٍُ ۡ ۡجرٌِِيَ  ٱل ٍُ ۡ ا ٣٥ َنٱل ٌَ 

 ًۡ ٍُٔنَ  َنۡيَؿ  ىَُس  .[73 – 72 ا٥٤ٞ٣/] ﴾٣٦ َُتُۡه
 أ٬ٮ !ا٣ْٕي٥؟ ابليغ ٬ؾا يف أ٩ٛك٭٥ يٞع٧ٮف احلٮزيني الؿاٌٚح ص٢ٕ اذلم ٧ٚة
 اإلقبلـ ىلع الىعةثح ٦ٓ اجلجٮة ثيخ أ٢٬ ٥٬ ٚ٭ة ابليخ؟ آلؿ اال٩ذىةر دٔٮا٥٬

  ثةجل٧ي٢/ كيؾ٠ؿك٩٭٥ ٤ٔي٭٥، ين٪ٮف كاتلٞٮل كا٣رب
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 هل/ ٤ٞٚ٪ة كمـاح، ٩ٛف َيت يٮـ ذات ٌٔل ٨٦ كاٚٞ٪ة ٝةؿ/ قربة ث٨ ا٣زناؿ ٨ٕٚ
 رقٮؿ أوعةب لك» ٝةؿ/ ػةوح؟ أوعةثٟ ٨ٔ ظؽز٪ة ادؤ٦٪ني أ٦ري ية

 كق٪ؽق ،(7/32) كاحلةك٥ ،(2122)ر٥ٝ/ (4747-4/4742) البللاكيئ ركاق.«أوعةيب ا
 .وعيط

٨ ىلع  يكذأذف الـبري ٝةد٢ صؿمٮز اث٨ صةء أ٫٩ أثي٫ ٨ٔ الىةدؽ صٕٛؿ ٔك
 ٌٔل/ هل ٚٞةؿ ٚعضج٫ َٮيبلن ز٥ أذف هل، ٚٞةؿ/ أ٦ة أ٢٬ ابلبلء ٚذضٛٮ٥٬. ،ٌٔل

َِا﴿ ٚي٭٥/ ا ٝةؿ ذ٨ كالـبري ك٤َعح أ٩ة أكٮف أف ألرصٮ إين ا٣رتاب، ثٛيٟ» ا َوَُزَۡخ ٌَ 
َۡ  ُضُدورًِِْ ِف  ِ ٰ  إِۡخَنًُٰا ِؽّوٍ  ٌّ ر   ََعَ َخَقٰتِيِيَ  ُُسُ  صٕٛؿ، أيب إىل وعيط ك٬ٮ .«[14 احلضؿ/]﴾ ٤ٌُّ

 كاث٨ ،(4266) ر٥ٝ الىعةثح ٌٚةا٢ يف كأحؽ ،(7/447) ا٣ُجٞةت يف قٕؽ اث٨ كو٫٤ كٝؽ
 وعيط. بك٪ؽ (75544 /ر٥ٝ) ميجح أيب كاث٨ ،(44/405) دٛكريق يف صؿيؿ

٨  ق٧ٕذ٫ أين َة٣ت أيب ث٨ ٌلٔ ىلع م٭ؽأ ٝةؿ/ احل٪ٛيح ث٨ حم٧ؽ ٔك
ََ  إِنَّ ﴿» يٞٮؿ/ ِي ً َشتََلۡج  ٱَّلَّ ُٓ َ ْوَلىهَِم  ٱۡۡلُۡصَنى  َِّاٌِّ  ل

ُ
ا أ َٓ ِۡ ۡتَػُدونَ  َخ ُػٔنَ  َّل  ١٠١ ٌُ ٍَ  يَۡص

ا   َٓ ًۡ  َخِصيَص ُْ ا ِف  َو ۡج  ٌَ َٓ ًۡ  ٱۡشَخ ُٓ ُُفُص
َ
ونَ  أ  كأوعةب ٔس٧ةف، /[402 – 404 األ٩بيةء/]﴾١٠٢ َخِِٰلُ

 وعيط. كق٪ؽق (،76/134أػؿص٫ اث٨ ٔكة٠ؿ ). «ٔس٧ةف
 كاث٨ ،(73/ثؿ٥ٝ) الىعةثح ٌٚةا٢ يف كادلارُٝين ،(7/474) ٩ٕي٥ أثٮ كركل

 احلكني ث٨ ٌٔل ث٨ حم٧ؽ ٨ٔ هل، كال٤ِٛ ،(14/756) دمنٜ دةريغ يف ٔكة٠ؿ
٧ؿ، ثلؿ أثة ٚؾ٠ؿكا ا٣ٕؿاؽ، أ٢٬ ٨٦ ٝٮـ إيلَّ  ص٤ف ٝةؿ/ أثي٫ ٨ٔ  ٦٪٭٧ة، ٧ٚكٮا ٔك
 ٥٬ أكخلٟ ٝٮهل/ إىل اد٭ةصؿي٨؟.. ٨٦ أ٩ذ٥ أػربكين ر٥/ ٤ٞٚخ ٔس٧ةف، يف اثذؽءكا ز٥

ََ ﴿ا/ ٝةؿ اذلي٨ ٨٦ ٚأ٩ذ٥ ٝةؿ/ ٦٪٭٥. لك٪ة ٝةلٮا/ لىةدٝٮف.ا ِي َُّٔءو َوٱَّلَّ ارَ  َتَت  ٱدلَّ
 ََ يَمٰ ًۡ  ٌَِ َوٱۡۡلِ ِٓ َۡ  ُُيِتُّٔنَ  َرۡتيِ اَجرَ  ٌَ َْ  ًۡ ِٓ ًۡ  ِف  ََيُِدونَ  َوَّل  إَِِلۡ ٓ  َخاَجث   ُضُدورِِْ ا ٍَّ ْ  ّمِ ٔا وحُ

ُ
 أ

ى  َوُيۡؤذُِرونَ  ًۡ  ََعَ ِٓ ُُفِص
َ
ٔۡ  أ َ ًۡ  ََكنَ  َول ِٓ ِ َ َخَطاَضث    ة ٌَ ْوَلىهَِم  َجۡفِصِّۦ ُشحَّ  ئَُق  َو

ُ
ًُ  ـَأ ُْ 

ۡفيُِدٔنَ  ٍُ ۡ  كم٭ؽد٥ دربأد٥ ٚٞؽ أ٩ذ٥ كأ٦ة ر٥/ ٤ٞٚخ ٦٪٭٥. لك٪ة ال ٝةلٮا/ ؟[ 6 احلرش/]﴾ٱل
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 ا ٝةؿ اذلي٨ اثلةثلح ا٣ٛؿٝح ٨٦ لكذ٥ أ٩ل٥ أم٭ؽ كأ٩ة ٦٪٭٥، دلٮ٩ٮا أف كأٝؿرد٥
ََ ﴿ دٕةىل/ ِي ٓ  َوٱَّلَّ َ   ُءوَجا ٌِ  ًۡ َِا َحُلٔلُٔنَ  َبۡػِدِْ َِا َۡلَا ٱۡؽفِرۡ  َربَّ ِ ََ  َوِۡلِۡخَنُٰ ِي َِ  َشتَُلَُٔا ٱَّلَّ يَمٰ  ةِٱۡۡلِ
َِا ِف  ََتَۡػۡو  َوَّل  ِ   كُئُب

 
ََ  ِؽّل ِي ْ  ىَِّّلَّ ٔا ُِ ٌَ ٓ  َءا َِا ًٌ  رَُءوف   إََُِّم  َربَّ  ]أم/ ،[40 احلرش/]﴾١٠ رَِّخي

 ثةإلقبلـ، مكذ٭ـاٮف أ٩ذ٥ دكرًل٥، ٝؿب كال يل٥،ٚ ا ثةرؾ ال ٔين، ٝٮمٮا األ٩ىةر[
 .لبلظذضةج وةحلح ا٣ٞىح ك٬ؾق .«!أ٫٤٬ ٨٦ كلكذ٥

 أثٮ ظؽزين ٝةؿ/ أحؽ ث٨ ٔجؽا أػرب٩ة /(137)ر٥ٝ/٪حالك   يف اخلبلؿ كٝةؿ
ًج٢ ٔجؽا أثة آيت ٠٪خ ٝةؿ/ ا٣ٕٞيٌل احلك٨ ٍٞ ، ٚيي  ٚأديذ٫ ،دميبلن  ٣ٞةء كي٤ٞةين ٌٔلَّ

 أثة ية ٤ٞٚخ/ ٔ٪ؽق، (1)ٕخقج د٬يخ ٝؽ ٩ٛيس/ يف ٤ٞٚخ ٞةءق،٣ ؿتٚأ٩ل ،ةيٮ٦ن 
 ٩ةظيح مةب إىل كأك٦أ - ٚٞةؿ احلٮـ؟ ٣ٞةءؾ أ٩لؿت ٚٞؽ ،ميئه  ٔين ث٤ٟ٘ ٔجؽا

 أك قبجخ، أ٩ٟ - احل٧ة٦ح أ٢٬ ٨٦ كٌلف - ذاؾ أػربين» ٚٞةؿ/ - ادكضؽ درصح حتخ
ا قبجخ ٦ة كا ال ٤ٞٚخ/ .«الىعةثح ثٕي ذ٠ؿت  ذ٠ؿت كال ٍٝ، الىعةثح ٨٦ أظؽن
ا  بكٮء. ٦٪٭٥ أظؽن

 رأيخ ٣ٞؽ» /َة٣ت أيب ث٨ ٌٔل ( ٝةؿ422)ص/ ٩٭ش ابلبلٗح كيف كُيُج:
 مٕسنة يىجعٮف اك٩ٮا ٣ٞؽ ٦٪ل٥، ينج٭٭٥ اأظؽن  أرل ٧ٚة ،حم٧ؽ أوعةب

اق ثةدٮا كٝؽ ،اٗربن   ٦س٢ ىلع كيٞٛٮف كػؽكد٥٬، صجة٬٭٥ ثني يؿاكظٮف ةكٝية٦ن  ضؽًّ
 ذ٠ؿ كإذا قضٮد٥٬، َٮؿ ٨٦ لـى ٍٕ ال٧ً  تى ٠ى ري  أٔي٪٭٥ ثني ٠أف ةد٦،٥٬ٕ ذ٠ؿ ٨٦ اجل٧ؿ

 ا٣ٕةوٙ الؿيط يٮـ النضؿ ي٧يؽ ٧٠ة ك٦ةدكا صيٮب٭٥ دج٢ ظىت أٔي٪٭٥ ٤٧٬خ ا
  .«ل٤سٮاب كرصةء ا٣ٕٞةب، ٨٦ ػٮٚنة

 ٔرش ازين ا رقٮؿ أوعةب اكف» ٚي٭٥/ الىةدؽ صٕٛؿ كٝةؿ
 ٚي٭٥ يؿ كل٥ ا٤ُ٣ٞةء، ٨٦ كأ٣ٛةف م١ح، ٨٦ فكأ٣ٛة ادؽي٪ح، ٨٦ آالؼ ز٧ة٩يح أ٣ٛةن/

 كاجل٭ةر، ال٤ي٢ يج١ٮف اك٩ٮا رأم، وةظت كال ٦ٕزتيل، كال ظؿكرم، كال ٝؽرم
                                                      

يت، كمذ٥.    (.3/426(، )1/172) لكةف ا٣ٕؿب٦ٕىن )د٬يخ(/ أوةث٫ أمؿ ٦٪١ؿ. ك)قجٕخ( ٨َٕ ٤ٔي٫، ٔك
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 يف الىؽكؽ إحل٫ أق٪ؽق .«!اخل٧ري ػزب ٩أك٢ أف ٝج٢ ٨٦ أركاظ٪ة اٝجي كيٞٮلٮف/
 .(310-2/376) «اخلىةؿ» ٠ذةث٫

 َسٜب حبهِ ٚصفني اجلٌُ أصحاب ع٢ً حيهِ احلٛثٞ

 اثلةين ادلرس ػ ٧ٔؿاف آؿ قٮرة أكؿ ،ابلٞؿة قٮرة آػؿم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ؿٝة
 اجلةس ثٕي يأيت ٔ٪ؽ٦ة إ٫٩ قةثٜ/ ظؽير يف ٤ٝ٪ة كرؾا» /(43-42ص/) ٔرش
ٮع يٛ٭٥  كجت٧ٕٮا كٚبل٩ح كٚبلف ٚبلف ٚٞةـ دٮىل /يٞٮلٮف ٔ٪ؽ٦ة ٌٔل اإل٦ةـ مًٮ
ٮق ٠ؾا أ٢٬  ٬ؾا يلٮف ٝؽ أظية٩نة أ٫٩ ٝةد٤ٮق،ك ٝةـ ز٥ كٝةد٤ٮق، ٝةـ ز٥ كٝةد٤ٮق كاعًر
 ةٓػى كفؽت اىيت ا٣ٛبةت ٬ؾق يؽي٫ ىلع درضب أف ث٫ اد٪ٮط ٌٔل اإل٦ةـ دكر ٨٦
 ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ إف ٝةؿ/ كرؾا أدواره ٌَ واعرعخّ غِّ أغؽعج اهلل

 ا٣ٞؿآف دأكي٢ ىلع قيٞةد٢ أ٫٩ كادةرٝني كا٣ٞةقُني اجلة٠سني ثٞذةؿ أمؿق آهل( كىلع
 «.دزني٫٤ ىلع آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ ٝةد٢ ٧ة٠

 كاجل٢٧، وٛني أل٢٬ دلٛري ؛ إ٣غ « ا... ث٭ؽل كٛؿت ا٣يت» ٝٮهل/ /كُيُج 
 اخلٮارج، ث٭٥/ ٚةدؿاد فٮادةرٝ كأ٦ة .«كا٣ٞةقُني اجلة٠سني» ٝٮهل/ ٨٦ ثؾلٟ ادؿادكف

 أيب ث٨ ٌٔل ٬ٮ ٚ٭ة ؛بليخا آؿ ٔ٪ؽ هل كصٮد ال الؿاٌٚح، ٠يف ٨٦ اتل١ٛري ك٬ؾا
ؿ ل٥ َة٣ت  ٛ  يف ٝةهل ٦ة اغيح ث٢ ادؾ٠ٮرة، األو٪ةؼ ٨٦ و٪ٙ أم ييلى

 يف ٩رص كاث٨ ،(24/134) ميجح أيب كاث٨ ،(40/420) الؿزاؽ ٔجؽ ركاق ٦ة اخلٮارج
 م٭ةب ث٨ َةرؽ ٨ٔ (5/441) كابلي٭ٌف ،(261-264)ر٥ٝ/الىبلة ٝؽر دْٕي٥

 ٨٦» ٝةؿ/ مرشًلٮف؟ أ٥٬ [اخلٮارج أم/] اجل٭ؿ ٢أ٬ ٨ٔ ٚكب٢ ٌٔل ٔ٪ؽ ٠٪خ ٝةؿ/
 ٝي٢ «٤ٝيبلن  إال ا يؾ٠ؿكف ال اد٪ةٚٞني إف» ٝةؿ/ ٥٬؟ ٧ٚ٪ةٚٞٮف ٝي٢/ .«ٚؿكا الرشؾ

 «.٤ٔي٪ة ث٘ٮا ٝٮـ» ٝةؿ/ ٥٬؟ ٧ٚة /هل
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 ك٦ةهل د٫٦ كاقذع٤ٮا كٛؿكق، كٝؽ - اخلٮارج ؿٛ  ييلى  ل٥ ٌٔل اكف إذا كُيُج:
٫ ًؿ  يف ا٣ٕؽؿ قيضة٩ت أ٫٩ د٨ْ ٚ٭٢ - ثة٣ٕؽؿ ٤ٔي٭٥ احلل٥ ىلع ٦٪٫ ةؿون ظ ؛ٔك
 ث٨ ٤ُ٠عح ثةجل٪ح ادبرشي٨ ا٣ٕرشة ٨٦ ٬ٮ ٨٦ ٦٪٭٥ اذلي٨ إػٮا٫٩ ىلع ظ٫٧١

ة – ثةجل٪ح ٦برش ٬ٮ ك٨٦ ا٣ٕٮاـ، ث٨ كالـبري ،ٔجيؽا ٞن  ْل ٚ٭ة الك، ٠ٕةئنح؟ – ٤ُ٦
 /كبي٪٭٥ ثي٪٫ صؿل ٚي٧ة ٝةهل ث٧ة د٪ُٜ الىعيعح اآلزةر

 ٣ٞؽ» /ٝةؿ ٌٔل ث٨ احلك٨ ٨ٔ (102-24/101) مى٪٫ٛ يف جحمي أيب اث٨ ركل
 أين لٮددت ،ظك٨ ية /كيٞٮؿ يب ي٤ٮذ ا٣ٞذةؿ امذؽ ظني اجل٢٧[ يٮـ يف ]أم/ رأيذ٫
  وعيط. كق٪ؽق .«ظضح ثٕرشي٨ ٬ؾا ٝج٢ ٦خ

٪ؽ  ٝةؿ ٝةؿ/ وة٣ط أيب ٨ٔ (2/234) األرشاؼ أنكةب يف ابلبلذرم ٔك
  وة٣ط. أيب إىل وعيط قق٪ؽك .«!ٚي٫ دػ٤خ ٦ة ث٤ٖ ة٦ يج٤ٖ األمؿ أف ٧٤ٔخ لٮ» /ٌٔل

 اتلٛكري يف صؿيؿ كاث٨ ،(4700) الىعةثح ٌٚةا٢ يف أحؽ كأػؿج
 ألرصٮ إين» /ٌٔل ٝةؿ ٝةؿ/ ظؿاش ث٨ ربيع ٨ٔ (7/472) قٕؽ كاث٨ ،(4/747)

َِا﴿ / ا ٝةؿ ذ٨ ك٤َعح كالـبري، أ٩ة، أكٮف أف ا َوَُزَۡخ َۡ  ُضُدورًِِْ ِف  ٌَ ِ  ِؽّوٍ  ٌّ
ٰ  إِۡخَنًُٰا ر   ََعَ َخَقٰتِيِيَ  ُُسُ  أٔؽؿ ا ٚٞةؿ/ ٧٬ؽاف ٨٦ رص٢ ٚٞةـ ٝةؿ/ [ 14 احلضؿ/]﴾٤٧ٌُّ

 ٝةؿ/ ز٥ رة، يؽ٬ؽق ا٣ٞرص إف ويعح ٌٔلي  ث٫ ٚىةح ٝةؿ/ ادؤ٦٪ني. أ٦ري ية ذلٟ ٨٦
  وعيط. كإق٪ةدق .«٥٬؟! حن٨ ٩ل٨ ل٥ إذا ٥٬ ٨٦»

 اعو٥ أيب كاث٨ ،(4747-4744) ا٣ٌٛةا٢ك ،(4/65) ادك٪ؽ يف أحؽ كأػؿج
 ]ٝةد٢ صؿمٮز ث٨ا اقذأذف ٝةؿ/ ٌٔل ٨ٔ زر ٨ٔ اعو٥ ٨ٔ (4755) الك٪ح يف

 ٝةؿ ز٥ .«ثةجلةر وٛيح اث٨ ٝةد٢ برش» ٌٔل/ ٚٞةؿ ٔ٪ؽق، كأ٩ة ٌٔل ىلع ا٣ٕٮاـ[ ث٨ الـبري
 .«الـبري كظٮارم ظٮارم، ٩يب للك» يٞٮؿ/ ا رقٮؿ ق٧ٕخ» ٌٔل/

الىعيط ادك٪ؽ ذة ٣يف يف يف  ٩ة كميؼ٪ة الٮاديع كظك٪٫ كادل
 (.622)ر٥ٝ/ الىعيعني
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  ث٭٥/ ػجُخ ٚذ٪ح ٝذةؿ ا٣ٞذةؿ ٬ؾا أف يٕرتؼ َة٣ت أيب ث٨ ٌٔل كٌلف
جؽ ا ث٨ أحؽ يف  ،(4/414) مك٪ؽق يف أحؽ ركلٚٞؽ   الك٪حٔك

 ٝةؿ اخلةريف يفٝ ٨ٔ ،(4206/ر٥ٝ) اعو٥ أيب كاث٨ ،(3/470) قٕؽ كاث٨ ،(4745)ر٥ٝ/
 كز٤ر ثلؿ، أثٮ كزىن ،ا رقٮؿ قجٜ» يٞٮؿ/ ٤ٔيًّة ق٧ٕخ

 كق٪ؽق وعيط.  .« ا مةء ٦ة ٚاكف ٚذ٪ح، أوةثت٪ة أك ػجُذ٪ة ز٥ ،٧ٔؿ
 ػري» ٚٞةؿ/ ٌٔل ٝةـ ٝةؿ/ ػري ٔجؽ ٨ٔ (4/442) مك٪ؽق يف أحؽ اإل٦ةـ كركل

٧ؿ ثلؿ أثٮ ٩بي٭ة ثٕؽ األ٦ح ٬ؾق  دٕةىل ا يٞيض ة،أظؽازن  ٕؽ٥٬ث أظؽز٪ة ٝؽ كإ٩ة .ٔك
 وعيط. كق٪ؽق .«مةء ٦ة ٚي٭ة

 ٨ٔ ٌٔل قب٢ ٝةؿ/ ػري ٔجؽ ٨ٔ (5/452) ال١ربل الكننيف ابلي٭ٌف كركل
كق٪ؽق  «.٦٪٭٥ ٝج٤٪ة كٝؽ ٚةءكا، كٝؽ ٚٞةد٤٪ة٥٬، ٤ٔي٪ة، ث٘ٮا إػٮا٩٪ة» ٚٞةؿ/ اجل٢٧ أ٢٬

 .ظك٨
 ثٞٮهل، دٞٮؿ أفث كذلٟ ٫ٕ٦؛ كدأدب ادؤ٦٪ني، أ٦ري ىلع ا٣٘ة٣ٍ أي٭ة أٜٚ كُيُج:

 اآليت/ ىلع ا٣ْٕي٧ح اآلزةر ٬ؾق د٣خ ٚٞؽ ؛ٚ٭٫٧ كدٛ٭٥ ثٕؽهل، كدٕؽؿ
ؾ كب٫، ث٭٥ ػجُخ ٚذ٪ح اجل٢٧ أ٢٬ ٦ٓ ٝذةهل أف رأل ٤ٔيًّة أف -4  ٬ؾق ٚؼي

 الن٘ت. كدع ٦٪٫،
 ٤ُ٦ٮبح. ٦جةرًلح دٮبح ك٬ؾق ا٣ٞذةؿ، يف دػٮهل ىلع ٩ؽ٫٦ -2

 .أٔؽاؤق ال إػٮا٫٩ يٮـ اجل٢٧ ٦ٕ٭ة ك٨٦ اعئنح أفدرصحي٫ ث -7

 خيؿص٭٥ ال ةث٘ين  ٤ٔي٫ ث٘ٮا أ٩٭٥ ٌٔل رأم يف ٦ٕ٭ة ك٨٦ اعئنح -1
 .ا رقٮؿ ٤ٔي٭٥ أزىن ث٧ة ٤ٔي٭٥ كأزىن ر٥، ػٮد٫ا ٨٦

2-  
 ٝىًج٢ كأ٫٩ كدةثٮا، رصٕٮا أم/ ٚةءكا، ٦ٕ٭ة ك٨٦ اعئنح أف ىلع ٫ى  ٩ى

 ثة٣تكة٦ط، ا٩ذٓل كبي٪٭٥ ٫ثي٪ احلةو٢ اخلبلؼ أف ٬ؾا/ الك٫٦ كم٧ٌٮف ذلٟ،
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ذؾار، كاجلؽـ، كا٣ٕٛٮ، َّ  ذة ْل ا٣يت ادعةق٨ ٬ؾق الؿاٌٚحدٚ٪خ  ٥٤ًٚى  كاأل  ا ٢دمى
 أ٦ح ىلع كادلثٮر ابليخ آؿ ىلع ثةلنؤـ - الؿاٌٚح أٔين/ – كصةءت ابليخ، آؿ ث٭ة

ت أف ل٤ؿاٌٚح أثةح اذلم ك٨٦ ـ؟!اإلقبل  عةثح،كالى اجلجٮة ثيخ آلؿ ٔؽكنا ٩ٛك٭ة تي٪ىى 
كصةء  حمةق٪٭٥، د٨ٚ ذ٨ أرض ابليخ آؿ ىلع ٤ٚيف !ابليخ؟ آؿ ىلع ثة٣٘رية ٦ذْة٬ؿة

 ظت أظجٮ٩ة اجلةس أي٭ة ية» ا٣ٕةثؽي٨/ زي٨ احلكني ث٨ ٌٔل ٝةؿ إحل٭٥، كنكج٭ة ٧كةكئث
 اإلقبلـ، ظت أظجٮ٩ة» آػؿ/ ٣ِٛ كيف .«٤ٔي٪ة اعرنا وةر ظىت ظجل٥ ثؿح ٧ٚة اإلقبلـ،

 ل٤تكرتم اد٭ؿٝح الىٮارـا٩ْؿ .«اجلةس إىل ٌذ٧ٮ٩ةَّ٘ بى  ظىت دٞٮلٮف ٦ة ث٪ة زاؿ ٦ة ٚٮا
ٮءك ،(221)ص/ النييع  (.4/121) النييع ل٤ن٭ؿقذةيناجليب ًك
 ٤ٔي٭٥. الؿاٌٚح ثأكةذيت كًلٛؿ٩ة اجلجٮة، ثيخ آؿ ث٧٪ةٝت آ٦٪َّة 

 َشدا صٛز٠ ٖرا ايعامل قٍٛ احلٛثٞ: إٕ أبا بهس ٚعُس

ٍث ﴿»(/ 7)ص/ ادلرس الؿاثٓ –ة ادةاؽة قٮرٝةؿ احلٮيث يف م٤ـ٦ح  ٌَّ
ُ
ًۡ َخۡيَ أ ُنُِخ

َِّاِس  ۡخرَِجۡج لِي
ُ
ًۡ ﴿أل٥ دل٨ ٬ؾق ْل ادكبٮحلح ا٣يت أ٩يُخ ث٭٥  [440آؿ ٧ٔؿاف/ ]﴾أ ُنُِخ

َِّاِس  ۡخرَِجۡج لِي
ُ
ٍث أ ٌَّ

ُ
ٌٝٙ ٬ؾا ا٣ْ٭ٮر؟ ك٬ؾا اإلػؿاج؟  ﴾َخۡيَ أ ٌا ل٤ٕةل٥، ٦ة اذلم ك

 إٍُٓا الشيغان: أةٔ ةكؽ وغٍؽ، وغٍؽ ةاذلات، غٍؽ اذلي مفظ ضٔرة ْؼا اىػالً؟
وسّ اىػالً اآلن ْٔ ثةذلات ٬ٮ ٦٭٪ؽس ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ يف ا٣ٕةل٥ اذلم حن٨ ٚي٫ اآلف، 

، ٣يف اعل٥ حم٧ؽ رقٮؿ ا )و٤ٮات ا ٤ٔي٫ كىلع آهل( وسّ أيب ةكؽ وغٍؽ فػاًل 
 «.٣يف اعل٥ اإلقبلـ، ٣يف اعل٥ اإل٦ةـ ٌٔل

٧ؿ ثل٢ ٔؽكاف كَ٘يةف.٬ؾق ثٌةٔح احل كُيُج: ى٨  ىلع أيب ثلؿ ٔك  ٮيث/ جتى
الثؽ لئلنكةف ٨٦ » (/41)ص/ قٮرة ادةاؽة ػ ادلرس اثلةينٝةؿ احلٮيث يف 

أٔبلـ، ك٦ىت ٦ة ظةك٣خ أف د٪رصؼ ٨ٔ ٌٔل ٤ٔي٫ الكبلـ ٚإ٩ٟ قت٪رصؼ إىل ٥٤ٔ 
إىل آػؿ ال حمة٣ح، ٔ٪ؽ٦ة دٞٮؿ/ ال أريؽ ٬ؾا كال ٬ؾا؛ ٚأ٩خ يف األػري قت٪رصؼ 

النيُةف أل٫٩ آػؿ كاظؽ، كإذا د٭ؿبخ ٨٦ اللك ٚذٞٮؿ/ )ال أريؽ ال أثة ثلؿ كال 
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ة ٧ٚةذا  ًّٞ ٚىٌخى ٤ٔيًّة ٤ٔي٫ الكبلـ، رٌٚخ ظ ٧ٔؿ كال ٔس٧ةف كال ٌٔل( ألكخ ٬٪ة رى
ثٕؽ احلٜ إال الٌبلؿ، إذا ٠٪خ ل٥ دؿض ثةلٌة٣ني الى٘ةر ٚإ٩ٟ قرتدجٍ ثةلٌة٣ني 

 أ٩ٟ دؿيؽ الٌة٣ني ال١جةر، دؿدجٍ ث٭٥ ٍٚٞ، ٣يف ٝٮلٟ ذلٟ إالال١جةر، ك٣يف ٦ٕىن 
إال ٬ؾا، ٣يف إال ٬ؾا ٍٚٞ، ٔ٪ؽ٦ة دٞٮؿ/ ال أريؽ ٦ٕةكيح، كال أثة ثلؿ كال ٧ٔؿ، كال 

أ٩ة  أُا ال أريػ أن أحػامو ٌع ْؤالء الغاىني الطغار،ٔس٧ةف كال ٗري٥٬، ١ٚأ٩ٟ دٞٮؿ/ 
 «.يُةفظ٨ٌ ال١جري ثل٫٤، ك٬ٮ الن يفقأدٕةم٢ ٦ٓ ال١جري، قذٞٓ 

٫ٝ  -لك ا٣ٕةل٥ اإلقبلَل  كُيُج: َـّ ٔرص اكف ٚي٫  -ث٧ؼذ٤ٙ ًٚؿى ي٧٤ٕٮف أف أٔ
أ٦ح اإلقبلـ كأو٤ط ٦ة اك٩خ ٤ٔي٫ كأدًف لؿب٭ة كأٝٮل ىلع أٔؽاا٭ة ثٕؽ ٔرص 

س٧ةف اجليب ٧ؿ، ٔك إال  ٬ٮ ٔرص اخل٤ٛةء الؿامؽي٨/ أيب ثلؿ، ٔك
ة ل٤ٕةل٥ اإلقبلَل، كًلأين ث٭٥ يٞٮلٮف  الؿاٌٚح؛ ٚإ٩٭٥ يؿكف ٬ؾا اخلري ا٣ْٕي٥ مكؼن

 ل٧٤ك٧٤ني/ ٧٤٬ٮا إىل الؿٚي الكيةيس، كاتلٮص٫ ا٣ٛةريس، ٣تكٕؽكا، كتلٕزتكا.
قٍٛ احلٛثٞ: إٕ األ١َ اإلسال١َٝ تٗبط حتت أقداّ ايٝٗٛد َٔ عٗد 

 .ٚعُس أبٞ بهس

أال دؿل » (/4)ص/قٮرة ادةاؽة ػ ادلرس األكؿٝةؿ احلٮيث يف م٤ـ٦ح 
٦ة اقذُةٔٮا حي٤ٮا إماكحلةد٭٥ ٩٭ةاينة، ٦ة أكرث ادك٧٤ني قنيح ادك٧٤ني ٠يٙ أ٩٭٥ 

٧ؿ ٦ة اقذُةٔٮا أف يى٤ٮا إىل ظ٢ إَبلٝنة يف ٌٝيذ٭٥  ك٥٬ ٦ذٮلٮف أليب ثلؿ ٔك
٬ؾق، يف رصأ٭٥ ٦ٓ أٔؽاء اإلقبلـ كاأل٦ح يف لك ق٪ح د٭جٍ حنٮ األق٢ٛ حنٮ 

٨٦ ٔ٭ؽ أيب األق٢ٛ صي٢ ثٕؽ صي٢ ثٕؽ صي٢ إىل أف كو٤خ حتخ أٝؽاـ احل٭ٮد 
 «.ثلؿ إىل اآلف كْل د٭جٍ صي٢ ثٕؽ صي٢

أ٨ّ أف ظكي٪نة احلٮيث اكف يذعؽث ٦ٓ احلةرضي٨ ثني يؽي٫، كال يؿل أف  كُيُج:
ىك ج ٤ٔي٭٥ ٦ة مةء؛ أل٩٭٥ ال يؽرًلٮف ٤ٝج٫ احلٞةاٜ، كإال ٠يٙ  ، ٚريي ٦ة يٞٮهل قيينرٍشى

د ٨٦ ٔ٭ؽ أيب إف أ٦ح اإلقبلـ كو٤خ حتخ أٝؽاـ احل٭ٮ»يكٮغ جلٛك٫ أف يٞٮؿ/ 
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٧ؿ؟! ٧ؿ –ظىت ال١ٛةر  – ٨٧ٚ اذلم جي٭٢ «ثلؿ ٔك ٧٬ة  أف أثة ثلؿ ٔك
اإلقبلـ كادك٧٤ني، - ثٕؽ رقٮؿ ا  –أ٥ْٔ ٨٦ ٩رص ا ىلع أيؽي٭٥ 

ري٥٬ يف ػبلٚذ٭٧ة ىلع اد٪ةكاني لئلقبلـ ٨٦ مؿدؽي٨ ًض كٝي  ، كد٥ اجلرص األكرب ٗك
ا ثٕؽ ظىت وةرت أزؿن  ،٧ٔؿل٧٤ك٧٤ني ثة٣ٌٞةء ىلع دك٣ح ا٣ٛؿس يف ٔ٭ؽ 

ة؟! أؿكش الؿكـ، كا٩ترش اإلقبلـ ا٩تنةرن  كدـلـ٣خ ،ٔني أدلٮف ٬ؾق  ْٔي٧ن
ك٦ةذا اكف ل٤ي٭ٮد ٨٦ مأف يف ذلٟ اال٩ذىةرات ص٤ٕخ األ٦ح حتخ أٝؽاـ احل٭ٮد؟! 

ٍص٤يٍٮا ٨٦ ٠سري ٨٦ اجلـيؿة ا٣ٕؿبيح، ٚبل ظٮؿ ر٥ كال 
ي
الـ٦ةف، ك٥٬ ال دك٣ح ر٥؟ ث٢ أ

ـ، ٚأي٨ ٬جٮط األ٦ح صيبلن 4615أمؿ٥٬ منتذنة إىل أف ٝة٦خ دكتل٭٥ اعـ  ٝٮة، كبٌف
ثٕؽ صي٢ حتخ أٝؽاـ احل٭ٮد، ك٥٬ ىلع احلة٣ح ا٣يت ذ٠ؿ٩ة؟! كأ٦ة يف ٔرص٩ة ٝج٢ ٝيةـ 
٤ى٥ أف إيؿاف مةرًلخ يف ٝذةر٥ كال ث٤ُٞح كاظؽة، ث٢  ٍٕ دك٣ح احل٭ٮد، كبٕؽ ٝية٦٭ة ل٥ يي

ني ٝج٢ إٝة٦ح دكتل٭٥ كبٕؽ ٝية٦٭ة، ينجبٟ ٨ٔ إ٩٭ة د٧ٔخ احل٭ٮد ل٤ذٮاصؽ يف ٤ٚكُ
أٗكُف  - ـه4170( الىةدر يف مٕجةف 231ا٣ٕؽد ) دل٤ح ابليةف٬ؾا ٦ة صةء يف 

ٔ٪ؽ ٝيةـ ال١يةف الى٭يٮين ىلع أرض ٤ُٚكني؛ اك٩خ »( ٦ة ٩ى٫/ 24ـ )ص/2006
إيؿاف ٨٦ أكاا٢ ادلكؿ ا٣يت أرتٚخ ث٭ؾا ال١يةف، ك٦ؽد٫ ثةجلٍٛ كا٣٘ةز، ٧٠ة 

ل٤ي٭ٮد اإليؿا٩يني ثةرضؿة إىل ال١يةف تلٞؽي٥ اخلربات، كاتلُٮع يف صيل  ق٧عخ
االظذبلؿ، كاقذُةع ا٣ٕؽيؽ ٨٦ احل٭ٮد اإليؿا٩يني تك٪ ٥ ٦٪ةوت ٤ٔية يف احل١ٮ٦ةت 
احل٭ٮديح، ك٦٪٭ة ىلع قبي٢ ادسةؿ/ رايف ال١يةف الكةثٜ مٮيش ٠كةؼ )مٮىس 

ـد( اإليؿا٩يح، كٌلف ٨٦ زمبلء ادلراقح االثذؽاايح  ٝىةب(، كأو٫٤ ٨٦ ٦ؽي٪ح )ي
ل٤ؿايف اإليؿاين الكةثٜ حم٧ؽ ػةدِل، كًلؾلٟ ثة٣نكجح لٮزيؿ احلؿب الى٭يٮين 

ة  -الكةثٜ )مةؤكؿ مٮٚةز( ٚ٭ٮ  ٌن ٨٦ احل٭ٮد اإليؿا٩يني، كأو٫٤ ٨٦ َ٭ؿاف.  -أي
ك٬٪ةؾ ال١سري ٨٦ احل٭ٮد اإليؿا٩يني اذلم م٤٘ٮا ٦٪ةوت ٤ٔية يف ظ١ٮ٦ةت ال١يةف 

ٝؽمٮا ػؽ٦ةت ٠سرية إليؿاف، ك٣ٕجٮا دكرنا ٠جرينا يف اتلٕةكف ثني إيؿاف الى٭يٮين، ك
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ٮع حتؽث ادل٠ذٮر قيةمٟ رايف )دمٕيح ي٭ٮد  كال١يةف الى٭يٮين. كظٮؿ ٬ؾا ادًٮ
َ٭ؿاف( ٣ػ)كٌل٣ح أ٩جةء ٝؽق٪ة( ٨ٔ كٚةء احل٭ٮد اإليؿا٩يني اذلي٨ ٬ةصؿكا إىل ال١يةف 

 اتلٕةكف ٦ٓ ص٭ةز األ٨٦ )الكةٚةؾ( الى٭يٮين إليؿاف، كرضب أ٦س٤ح ىلع دكر٥٬ يف
ا ذلٟ أ٢ٌٚ  يف ٔ٭ؽ النةة، كمنةرًلذ٭٥ يف احلؿب اإليؿا٩يح ًؽ ا٣ٕؿاؽ، ٦ٕذربن
 / كأركع دحل٢ ىلع كٚةء احل٭ٮد اإليؿا٩يني أي٪٧ة اك٩ٮا لرلٚةع ٨ٔ إيؿاف! كأًةؼ ٝةابلن

ة مكة٩ؽي٨ لكيةدة إيؿاف، كادىة٣ط الٮَ٪ي ح اإليؿا٩يح. إف احل٭ٮد اإليؿا٩يني اك٩ٮا دك٦ن
ة/ أف احل٭ٮد ػبلؿ كصٮد٥٬ يف إيؿاف  ٛن ل٥  -كاذلم اقذ٧ؿ أكرث ٨٦ زبلزني ٝؿ٩نة  -مٌي

يٮاص٭ٮا أيح ظؿٌلت ٔؽكا٩يح مٌةدة، ك٬ؾا يٕذرب ٨٦ ٦ٛةػؿ اثلٞةٚح اإليؿا٩يح، كأف 
اإل٦ةـ اخل٧يين أكؽ ىلع ٦جؽإ راعيح اكم٢ ظٞٮؽ ا٣ُةاٛح احل٭ٮديح يف إيؿاف. كأًةؼ 

/ ٩ْؿان تلةريغ احل٭ٮد ا٣ٕؿيٜ يف إيؿاف، ٚإف زٞةٚذ٭٥ يف احلٞيٞح ادل٠ذٮر قية مٟ ٝةابلن
زٞةٚح إيؿا٩يح، كحن٨ ٩لذت، ك٩ذلك٥، ك١ٛ٩ؿ ثةل٤٘ح ا٣ٛةرقيح، كا٣ٛةرؽ الٮظيؽ ثي٪٪ة 

 «.٬ٮ دين٪ة
  ٚعُس بهس بٞأل احلٛثٞ عدا٠ٚ

 ٦ذأكؽكف حن٨» /(2ص/) ٌٔل اإل٦ةـ اقتن٭ةد ذ٠ؿلم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
ة ادك٧٤ٮفك ٕن  ادٞةـ ٨ٔ أثٕؽ أزيط أٝيص الكبلـ( )٤ٔي٫ ٤ٔيًّة اإل٦ةـ أف يٕؿٚٮف دمي

 ٧ٔؿ ز٥ ثلؿ أثٮ حم٫٤ كظ٢ ،آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات الؿقٮؿ ث٫ اػذى٫ اذلم
 ا٣ٞؿآف ٦ٓ ٌٔل» يٞٮؿ/ آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ ٩ؿل ٕٚ٪ؽ٦ة ٔس٧ةف ز٥

 ا٣ٞؿآف أف ٚجةتلأكيؽ ص٪ت ىلع الكبلـ ٤ٔي٫ ٌٔل اإل٦ةـ يٞىص ٕٚ٪ؽ٦ة «ٌٔل ٦ٓ كا٣ٞؿآف
ة ٫ٕ٦ أٝيص ٌن ا أف دذىٮر أف ي٧ل٨ ال ،ا٣ٞؿآف ٝؿي٨ أل٫٩ ،أي  أف ثإماك٫٩ اجلةس ٨٦ أظؽن
 ٬ٮ كيجًف ،ظينة ا٣ٞؿآف كيجًف ي٢٧ٕ، ا٣ٞؿآف كيجًف صة٩جنة الكبلـ ٤ٔي٫ ٌٔل اإل٦ةـ يٞيص
ة ٞن  «.ذلٟ ي٧ل٨ ال ا٣ٞؿآف ٦٪٭ضيح ىلع ٬ٮ كيجًف ل٤ٞؿآف ٦ُج



      62 
الهصرة اليمانية    

 يف احلةك٥ أػؿص٫ «ٌٔل ٦ٓ كا٣ٞؿآف ا٣ٞؿآف، ٦ٓ ٌٔل» ظؽير/ /كُيُج 
 ٝةؿ (،420)ر٥ٝ/ الى٘ريك (1550)ر٥ٝ/ األكقٍ يف كا٣ُرباين (،7/421) ادكذؽرؾ

 كٚي٫/ ،األكقٍك الى٘ري يف ا٣ُرباين ركاق» (/6/471) الـكااؽ دل٧ٓ يف اريسِل
 .«ًٕيٙ ك٬ٮ األقٮد، أيب ث٨ وة٣ط

 «.ًٕيٙ» (/7502)ر٥ٝ/ الى٘ري اجلة٦ٓ ًٕيٙ يف األبلةين ا٣ٕبل٦ح كٝةؿ
 ،٫ٕ٦ ك٨٦ ثلؿ أيب يف اجلةاؿ الك٫٦ احلٮيث ثىن احلؽير ٬ؾا كىلع
 ىلع ٦جنيح الىعةثح ىلع الؿاٌٚح أظاكـ ك١٬ؾا دلٛري٥٬، ادذ٨٧ٌ

 الك٪ح٦٪٭ةج يف   دي٧يح اث٨ اإلقبلـ ميغ ٚي٭٥ ٝةهل ٦ة كوؽؽ األثةَي٢،
 «.كص٭بلن  ٠ؾثنة ا٣ُٮااٙ أ٥ْٔ» /(4/24)

 نك١خ ٠٪ة» /(4ص/) الؿاثٓ ادلرس ػ ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك
٧ؿ ثلؿ أثة النيؼةف/ أم ػ أ٩٭٧ة أذٞةد ٦ٓ  «.عالٔن اعضٔن خمؽئٔن ػ ٔك

 ٦ة ٣ل٨» /(42ص/) األكؿ ادلرس ػ ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك
ة ٌٔل، يف ارؾر٦ح ٨٦ رص٢ ية دٮٝٙ حيى٢؟ اذلم  ٔ٪٫، إال دذعؽزٮف ال )ٌٔل( داا٧ن
 م٘ة٣ني اآلػؿي٨ أف إىل ي٪ْؿ ال ثي٪٧ة ٔ٪٭٥! إال دذعؽزٮا ال ابليخ، أ٢٬ ابليخ، أ٢٬

رشي٨ أربٕح ٧ؿ ثلؿ يبأ ٨ٔ اتلعؽث يف قةٔح ٔك س٧ةف ٔك  ادكةصؽ يف ك٦ٕةكيح، ٔك
 يف ا٣ٕؿبيةت، يف الىٮا٦ٓ، يف َح،األرش يف ادٕة٬ؽ يف اجلة٦ٕةت يف ادؽارس يف

 الىعةثح. الىعةثح، الىعةثح، ٔس٧ةف، ٧ٔؿ ثلؿ أثٮ ال١ذت وٛعةت يف اإلذااعت،
 حمةرضات أربٓ أك زبلث ق٧ٓ زبلث أك قنذني (1)٤ٝح مؿًلـ دػ٢ وةظج٪ة كحن٨

 ابليخ، أ٢٬ ابليخ، أ٢٬ ابليخ أ٢٬ يف احلؽير يليف ٚٞةؿ/ ابليخ أ٢٬ يف
 ٦ذؽ٩يح، ظة٣ح ٬ؾ أ٣يكخ ابليخ، أ٢٬ يف ظؽير يليف ابليخ ثأ٢٬ م٤٘ذ٧ٮ٩ة
 أك الىعةثح، يف ظؽير يليف يٞٮؿ/ قنينة ق٧ٕذ٥ ٦ىت ،ا١ٕ٣ف كاآلػؿي٨

                                                      

 .زبلثأك  ٠ؾا ث٤٭ضح حمةْٚح وٕؽة. كادؿاد/ اجل٤ٮس يف ٬ؾا ادؿًلـ أ٢ٝ ٨٦ قنذني 
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 م٢٘ ظؿؾ الىعةثح يف احلؽير ىلع ينضٓ ث٢ ثة١ٕ٣ف ثةلىعةثح، م٤٘ذ٧ٮ٩ة
 الظْٮا حيى٢؟ اذلم ٬ؾا أ٣يف ٦ٕةكيح ٔس٧ةف ٧ٔؿ ثلؿ أثٮ وعةثح وعةثح
 ي٧٤ٕٮ٥٬، أف حيذةصٮف دلي٭٥ أٔبلـ ٠جري، ًبلؿ يف أ٩٪ة يٕين ك٬ؾا ال١جري ا٣ٛةرؽ

ًْٔ أن حيخاسٔن ٌِطؽٔن ًْ  يذلك٧ٮا ي٪٤ُٞٮا ٥٬ ٠سريان، ٔ٪٭٥ يذلك٥ حيذةج ،ييٍػ
 كال آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ ٨٦ ٣يف اذلم كبةل١ؾب، ٠سريا ٔ٪٭٥
 ...اصؽًّ  ا٠سرين  الالكـ ٬ؾا ٚيذ١ؿر يٞٮهل، أف ي٧ل٨ كال ٝةهل،

 ٨٦ يأيت ظؽير ،وغٍؽ ةكؽ أليب حيشيً يف ةداا٧ن  ك٥٬ مؽيؽ دٕت يف الكنيح
 أف َؿيٞح ثأم ٚيعةكؿ ٌٔل يف آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ
 ا٣ٞؿآف آيةت يف حيةكلٮف ٤ٔي٫، ٚيٞيض ثلؿ أيب ىلع يكٍٞ ال ظىت يؿٍل٫، أف يؽ٫ٕٚ

 أ٢ٌٚ ٬ٮ ٌٔل ٚي١ٮف ٌٔل يف ٮفدل أف ي٤ــ ال أف أص٢ ٨٦ ٚٮٝ٭ة ٨٦ يٞٛـ ٠ؾلٟ،
 أٔبل٦ةن  يؿ٬ٞٮ٩ٟ، ةأٔبل٦ن  ٦ذٕجني؟ ةأٔبل٦ن  ٬٪ةؾ أف يٕين ٬ؾا أ٣يف ثلؿ، أيب ٨٦
 ا٣ٞؿآف دؽاٚٓ ٨٦؟ دؽاٚٓ دؽاٚٓ، أف إىل حتذةج أٔبل٦ةن  ًٕٙ، مٮٝٙ يف ٩ٛكٟ جتؽ

 ٤ٔي٭٥. ي٭ض٥ أف ٨٦ الؿقٮؿ كدؽاٚٓ
 لاك٩خ ة٧٤ٔن  يلٮف فأل أ٬بلن  يلٮف أف ي٧ل٨ اذلم ثةلنلك ثلؿ أثٮ اكف لٮ

 ا )و٤ٮات ا رقٮؿ قريٚٓ اذلم ٬ٮ لاكف هل، ْل دؽٕٚ٭ة دأيت ا٣يت األظةدير د٤ٟ
 .«مٮالق ثلؿ أثٮ ٭ؾاٚ مٮالق ٠٪خ ٨٦» كيٞٮؿ/ ا٣٘ؽيؿ ٮـي يؽق آهل( كىلع ٤ٔي٫

ة ٝةؿك ٌن  ٗري أوجط» /(2ص/) اثلة٣ر ادلرس ػ ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي
ري ال١سري ٔ٪ؽ ٦ألٮؼ  أيب ظٮؿ بنؽة اإلنكةف يذعؽث أف ال١سري ٔ٪ؽ مك٧ٮع ٗك
٧ؿ ثلؿ س٧ةف ٔك  هلل خماىفخٓا آذار ٌَ ُػاين ُؾال ال اىيت املشٍٔغث وحيم ،ٔك

ٔهل   «.آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ولـؽ
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ة ٝةؿك ٌن  األ٦ح ٦ٕة٩ةة لك» /(4ص/) األكؿ ادلرس ػ ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي
٧ؿ ثلؿ ٮأث ٔ٪٭ة ادكؤكؿ ٚي٭ة كٕٝخ س٧ةف، ٔك  اد٭٪ؽس ٬ٮ أل٫٩ ثةذلات ٧ٔؿ ٔك
 «.ثلؿ ثأيب يذ٤ٕٜ ٚي٧ة لك٭ة ل٤٧ٕ٤يح ادؿدت ٬ٮ لك٭ة، ٤٧ٕ٣يح

ة يف ادىؽر الكةثٜ )ص/ كٝةؿ ٌن  ْٔ يكَ لً ُففّ ةكؽ أةا إن» /(4أي
 «األٌث أمؽ ييل ألن املؤْو الشغص

ة ٝةؿك ٌن  ٤ٝ٪ة/ ٤ٚ٭ؾا» /(42ص/) األكؿ ادلرس ػ ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي
٧ؿ ثلؿ أليب الٮاليح ٨٦ ذرة ٤ٝج٫ يف ٨٦  ا٣يت ا٣ُؿيٜ إىل ي٭ذؽم أف ي٧ل٨ ال ٔك

ًۡ ﴿ ا كوٛ٭٥ اذلي٨ أكخلٟ ٨٦ ٚي٭ة جت٫٤ٕ ُٓ ۥٓ  ُُيِتُّ ُّ ذِىَّثٍ  َوُيِدتَُُّٔ
َ
ٌِِِيَ  ََعَ  أ ۡؤ ٍُ ۡ ةٍ  ٱل ِغزَّ

َ
 أ

ََ  ََعَ  ِ  َشبِيوِ  ِف  يَُجُِٰٓدونَ  ٱۡىَكٰفِرِي  «.ا ظـب ٨٦ يلٮ٩ٮا ك٨٣ [21 ادةاؽة/] ﴾ٱّللَّ
ة ٝةؿك ٌن  رسع ةكؽ أةٔ» /(44ص/) األكؿ ادلرس ػ ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي

 احل٭ٮد أ٦ةـ ٦٪٭ـ٦ني قي٤ْٮف أ٩٭٥ أكحلةؤ٥٬ ٤ٚيٛ٭٥ ٌِٓؾٌاً، رسع غٍؽ ٌِٓؾٌاً،
 كاظؽ أم ألف الى٘ةر ٚكي٭ــ ر٥ ٝؽكة جي٤ٕٮ٩٭٥ ٨٦ ال١جةر ٬ــ ٝؽ اكف إذا أل٫٩

٧ؿ، ثلؿ أيب ٦ٞةـ يف ٣يف ثأ٫٩ يؿل ٦٪٭٥ ٧ؿ ٬ــ، ٝؽ ثلؿ أثٮ اإذن  وط، ٔك  ٝؽ ٔك
 ثٕؽ٥٬ ٨٦ أكحلةؤ٥٬ ك٬ــ ٥٬ ٬ـمٮا ٣ٞؽ كقي٭ــ، ٥٬ ي٭ـمٮا أف ٚجةألكىل  (1)٬ــ
 دةريغ يف ٤ٔي٭٥ ظى٤خ ٬ـاا٥ كًل٥ اد٘ٮؿ كأ٦ةـ الى٤يبيني كأ٦ةـ احل٭ٮد أ٦ةـ اآلف
٧ؿ ثلؿ أليب كالء ال ي٪ٞى٭٥ ٦ةذاإذنا  األ٦ح، ٬ؾق  كال اجلؼةع إىل يذٮلٮ٩٭٥ ك٥٬ ٔك
 ٌٔل ٨ٔ اآليح ٬ؾق رصٚٮا ٔ٪ؽ٦ة أل٩٭٥ ا ظـب يلٮ٩ٮا ل٥ ٧٤ٚةذا ٔؽة كال ٔؽد

 أك٧ة٦٭ة ٤ٔي٫ كقيٕح ٤ٔي٫ ٠جرية ٤ٔي٫ دذ٤بف ال ثلؿ كأثٮ ثلؿ، أثة حل٤بكٮ٬ة
                                                      

ير أيب ثؿيؽة ٝةؿ/ ظةرص٩ة ( ٨٦ ظؽ2/727) مك٪ؽقركل أحؽ يف إحلٟ ٣ِٛ احلؽير، ك٦٪٫ د٥٤ٕ احلٞيٞح/  
ذط هل، ز٥ أػؾق ٨٦ ا٣٘ؽ ٧ٔؿ، ٚؼؿج ٚؿصٓ كل٥ يٛذط هل...  ػيرب، ٚأػؾ ال٤ٮاء أثٮ ثلؿ، ٚة٩رصؼ كل٥ يٛي
احلؽير. ك٬ٮ وعيط. ٚ٭ؾا ال٤ِٛ ال يؽؿ ىلع ٬ـي٧ذ٭٧ة كال ىلع صج٪٭٧ة، ٚٞؽ أػؾا الؿايح، كٝةدبل، ك٣ل٨ ل٥ 

ة، ث٢ ٬ؾا ٩بي٪ة وًل ا ٤ٔي٫ كق٥٤ ظةرص ػيرب ثٌٓ ٔرشة حيى٢ ٚذط ىلع أيؽي٭٧ة، ك٬ؾا ٣يف ٦ؾ٦ح ر٧
 حل٤ح ٥٤ٚ يٛذط هل ٤ٔي٫ الىبلة كالكبلـ ألكؿ ك٤٬ح.
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 ٨ٔ ٧ٔٮا ٥٬ ذلٟ إىل رصٚٮ٬ة ٔ٪ؽ٦ة ثل٫٤، ثلؿ أثة دؿل اعد ٦ة دُ٘ي٫ َٮي٤ح
ة ٤ٝ٪ة رؾاك احل٢ ٞن ٧ؿ ثلؿ أيب منلكح إف قةث  كو٤خ ٦ة كراء ٥٬ ػُرية منلكح ٔك
 احل٢، ٨ٔ ا٣ُٕل كراء ٬ؾق َة٦ح َة٦ح أ٣يكخ احل٢، ٨ٔ ا٣ُٕل كراء ٥٬ األ٦ح إحل٫

٧ؿ ثلؿ أثة يذٮىل ٨٦ ٣ل٨ ٬٪ة، احل٢  كال ادنلكح قجت يٕؿؼ ال ظبلن  يؿل ال ٔك
ى  الٮ٬ةيب ين   الك   ٝةؿ/ أف إىل ادنلكح... ظ٢ يٕؿؼ  ك٬ٮ جي٨، ٬ؾا، ٦س٢ ظؽير ٨٦ ٨  جيي

٧ؿ، ثلؿ أيب ٨ٔ يذؼًل كال لك٭ة األ٦ح دذع٥ُ أف مكذٕؽ  تن٭ؽ ٚأ٩خإذنا  إذان، ٔك
 أف ٩ٛك٭ة ادنلكح حتت كأ٩خ ادنلكح ظ٢ ٨ٔ كدُٕل ادنلكح دٕيل أ٩ٟ ىلع

 «.ٔ٪٭٥ دذؼًل كال األ٦ح ٬ؾق دذع٥ُ
ة ٝةؿك ٌن  ا٦ذؽاد كىلع» /(4ص/) ٌٔل اإل٦ةـ اقتن٭ةد ذ٠ؿلم٤ـ٦ح  يف أي
 ٨٦ ٥٬ ا حلؿ٦ةت اد٪ذ٭١ني لرلي٨، ادعؿٚني ا٣ُ٘ةة ا٣ْةدني الاكذثني اتلةريغ

 )ػ٤يٛح األ٦ح ٬ؾق رقٮؿ كبةق٥ )اإلقبلـ( األ٦ح رقة٣ح كبةق٥ األ٦ح؟ ٬ؾق حي٧١ٮف
٪ةكي٨ ادؤ٦٪ني( أ٦ري ا٣ٕةدني رب رقٮؿ  «.٬ؾق؟ ٨٦ ٔك

 اإل٦ةـ» (/3)ص/ ٔرش احلةدم ادلرس ػ ٞؿةابل قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث كٝةؿ
ٔا جيؿبٮف دؿًل٭٥ ٌٔل ٔا األعري ويف غرٍان غٍؽ ةكؽ أةا سؽب ً وبال ًْ ذاك  أمْؽ

 أف ألكخلٟ ادٛؿكض يل٨ أل٥ الكٞيٛح يف اصذ٧ٕٮا اذلي٨ أكالن  األ٩ىةر كأ٬ي٪ٮا
 رب٧ة ٫أ٩ أقةس ىلع لٮظؽ٥٬ كيأد٧ؿكا لٮظؽ٥٬ ٬٪ةؾ جيذ٧ٕٮا أف ال ٌٔل؟ ٦ٓ جيذ٧ٕٮا

 زبلزني كلٮ ٦سبلن  يلٮ٩ٮف ٔ٪ؽ٦ة دذ٥ ٫ٕ٦ أ٩ذ٥ اص٤كٮا أل٫٩ ٣ٌٕل، ادكأ٣ح دذ٥ ال
ة ة خكني كلٮ مؼىن  أف أظك٨ ادكأ٣ح دذ٥ ال رب٧ة يٞٮلٮا أف ال إحل٫ يؾ٬جٮف مؼىن
 ٚي٧٤ْٮ٩٪ة األمٮر ثـ٦ةـ ي٧ك١ٮف آػؿكف يأيت ال ظىت أل٩ٛك٪ة، ا٩تج٭٪ة ٝؽ ٩لٮف

٧ؿ ثلؿ أيب أيةـ يف ٮاكأ٬ي٪ ٧٤ّٮا، ٬ؾق، ٩ٕٛذ٭٥ ٦ة س٧ةف ٔك  .«ك٦ٕةكيح ٔك
٪ؽ٦ة» /(7ص/) ٌٔل اإل٦ةـ اقتن٭ةد ذ٠ؿلم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك  يٞىص ٔك
 احنؿاؼ ٬ؾا أ٣يف ص٪ت، ىلع ٫ٕ٦ ا٣ٞؿآف أٝيص الٮاٝٓ ٚيف الكبلـ ٤ٔي٫ ٌٔل اإل٦ةـ
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 الىةدٝني ادلي٨ أٔبلـ ا٧ْٕ٣ةء ٩ؿل أف االحنؿاؼ ذلٟ ثٕؽ َجيٕية اكف رؾا ػُري،
اك يكُٞٮف  ي٤ٮا ٨٦ ٥٬ اد٪عؿٚني الاكذثني ك٩ؿل األ٦ح، ٬ؾق داػ٢ اآلػؿ د٤ٮ أظؽن

 ٬ؾا يف حت٧١ٮا ثٕؽ ٚي٧ة ٥٬ األ٦ح، ٬ؾق مبٮف يف يذع٧١ٮا ٨٦ ٥٬ األ٦ح، ٬ؾق أمؿ
 ابلبلد حيل٥ ٦ٕةكيح دؿل أف ة،َجيٕين  ٬ؾا يىجط آػؿ، بنلك ٚٞؽمٮق ادلي٨

 أل٫٩ حمؿاث٫، يف ام٭يؽن  قٍٞ ا٣ٞؿآف ؿي٨ٝ ادؤ٦٪ني أ٦ري رأيخ أف ثٕؽ اإلقبل٦يح،
 ٬ؾا ٦ٕةكيح، اكف دة ٔس٧ةف لٮال ٔس٧ةف، اكف دة ٧ٔؿ لٮال ٧ٔؿ، اكف دة ثلؿ أثٮ لٮال

 أكخلٟ/ ٨ٔ ٚٞةلٮا اآلػؿكف َج٢ ٦٭٧ة أل٩ٛك٪ة جل٢ٞ ...ٚي٫ مٟ ال مؤًلؽ يشء
 ٨٦ ًؼ٧ح أ٣ٞةب ٬ؾق، ٨٦ ٔ٪ةكي٨ الٮيح( اكدت اجلٮري٨، ذم ا٣ٛةركؽ، )الىؽيٜ،

 «.اأثؽن  ث٭ة ٩٘رت ال ٬ؾق
ة ٝةؿك ٌن  ثلؿ أثٮ ذ٬ت» /(47ص/) ا٣ٕة٣ِل ا٣ٞؽس يٮـم٤ـ٦ح  يف أي

 احل٭ٮد إىل ٚةجت٫ ٧ٔؿ اثلةين احلٮـ يف الؿايح أُٔٯ ز٥ ٕٚةد، احل٭ٮد ٚ٭ـ٫٦ ثةجليل
 .«كجيج٪ٮف وعةث٫أ جينب رصٓ ٠جرية ٩ٛك٫ كألف ةد،ٕٚ ٚ٭ـمٮق
ة ٝةؿك ٌن  ٦ة ٦ىت» /(3ص/) األكؿ ادلرس – ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي

 ي٧ي٢ دؿاق !ةيضٚ يلٮف يؾ٬ت؟ أي٨ ٚإىل الكةدة ؿيؽي كال الكةدة، ٠ؿق مؼه صةء
 ٧ٔؿ، ثلؿ، أثٮ كمك٥٤، ابلؼةرم دي٧يح، اث٨ ثةز، اث٨ الـ٩ؽاين، ٦ٞج٢، إىل ٨٦؟ إىل

بلـ، ٨٦ ٚةيض يلٮف إنكةف يٮصؽ ال حيى٢؟ ٬ؾا أ٣يف اعئنح، ٔس٧ةف،  ال اأٔل
 اذلم ٬ٮ ا يلٮف أف إ٦ة ادُةؼ ٩٭ةيح يف أل٩ٟ ة؛٩٭ةاين  ٚةيض لٮفد أف ي٧ل٨

 «.٬ؾا؟ ٗري يشء ٬٪ةؾ ٢٬ النيُةف، يلٮف أك أ٦ةمٟ، اذلم ا ٬ٮ ذ٬٪ٟ، يف
ة ٝةؿك ٌن  أكخلٟ اإذن  ٢ٝ/» /(3ص/) اثلة٣ر ادلرس ػ ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي

 رٕٚٮا ،ث٫ صةء ٦ة ػبلؼ لأػؿ أميةء رٕٚٮا ث٢ وٮد٫، ٚٮؽ أوٮاد٭٥ ٍٚٞ يؿٕٚٮا ل٥
 األ٦ح ٬ؾق أ٦ح رٕٚٮا ،دؿدٛٓ ا٣يت ْل دلٮف أف يؿيؽ اكف ا٣يت األ٦ح ٗري أػؿل أ٦ح
 مكذٮل ىلع ١٬ؾا دلٮف أف آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات اجليب يؿيؽ٬ة اكف ا٣يت
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 أوجعخ ٩ٛٮق٭ة زٌلء يف ٬ؽي٭ة يف د١ٛري٬ة يف ظيةد٭ة كاٝٓ يف اعؿ مكذٮل ىلع اعؿ
 ىلع ا٣ٕىٮر خمذ٤ٙ يف اخل٤ٛةء ٨٦ اجلجةري٨ أٝؽاـ حتخ ابلة٤َح ة٣ٕٞةاؽث دنكخ أ٦ح
 احلك٨، كاإل٦ةـ كٚة٧َح، ٌٔل، ثيذ٫/ أ٢٬ ي٥٤ْ ٨٦ أكؿ ي٥٤ْ ٬ؾا؟ ظى٢ ٨٦ يؽ

 ثلؿ أيب يؽ ىلع ٬ؾا؟ ظى٢ ٨٦ يؽ ىلع األ٦ح ٬ؾق يف ٥٤ّ ٨٦ أكؿ احلكني، كاإل٦ةـ
٧ؿ  «.ٔك

 ثلؿ أليب كجت٭ي٢ كحتٞري تكٛي٫ ٨٦ ادٞةالت ٬ؾق يف ٦ة ا٣ٞةرئ رأل كُيُج:
٧ؿ ري٥٬ ٔك ٌن  ٚي٭ة ك٦ة أدمٕني، الىعةثح ٨٦ ٗك  كب٭ذةف زكر ٨٦ ةأي

ٌن  ٚي٭ة ك٦ة ،كَ٘يةف كٚضٮر  مٌلء كدُةكؿ ،٦٭ني كػجر ،دٚني ظٞؽ ٨٦ ةأي
 آؿ ٠جةر ٨ٔ وط ذة خمذةرة ٩جؾة ال١ؿي٥ ل٤ٞةرئ أرسد أ٩ة ك٬ة !.كاتل٘ة٢ٚ ثةتلعةم٢

٧ؿ ثلؿ أيب ىلع اثل٪ةء يف اجلجٮة ثيخ  ،اعدا٧٬ة ٨٦ ك٦ٕةداة ،ٔ٪٭٧ة كادلٚةع ،ٔك
  /٦٪٭٧ة دربأ ذ٨ كا٣رباءة

 إين» /ٝةؿ ٔجةس اث٨ ٨ٔ (2756) كمك٥٤ (7344) ابلؼةرم أػؿج
ٓ كٝؽ اخلُةب ث٨ ٧ٕ٣ؿ ا ٚؽٔٮا ٝٮـ يف لٮاٝٙ  ػ٤يف ٨٦ رص٢ إذا رسيؿق ىلع ًك

ٓ ٝؽ  ٦ٓ ا جي٤ٕٟ أف رصٮأل ٠٪خ إف !ا رحٟ /يٞٮؿ ٦٪١يب ىلع مؿ٫ٞٚ ًك
 كأثٮ أ٩ة ٠٪خ /يٞٮؿ ا رقٮؿ أق٧ٓ ٠٪خ ٦ة ا٠سرين  ألين ؛وةظجيٟ

٧ؿ ثلؿ ٧ؿ ثلؿ كأثٮ ك٤ٕٚخ ،ٔك ٧ؿ ثلؿ كأثٮ كا٤ُ٩ٞخ ،ٔك  ٠٪خ ٚإف ...ٔك
 .«َة٣ت أيب ث٨ ٌٔل ٬ٮ ٚإذا ٚةتلٛخ ٦ٕ٭٧ة ا جي٤ٕٟ أف ألرصٮ

 ال١ٛةيح يف يتكاخلُ ،(276/)ر٥ٝاخل٤ٛةء ٌٚةا٢ يف ٩ٕي٥ أثٮ كأػؿج
 ،٤ٛٗح ث٨ قٮيؽ ٨ٔ َؿيٞني ٨٦ (1/474) ا٣٘ةثح أقؽ يف األزري كاث٨ ،(4461)

٧ؿ، ثلؿ أثة /يٞٮلٮف ك٥٬ النيٕح ٨٦ ث٪ٛؿ مؿرت /ٝةؿ  /ٝةؿ كينذٞىٮ٩٭٧ة، ٔك
 ك٥٬ أوعةثٟ ٨٦ ث٪ٛؿ مؿرت إين ادؤ٦٪ني أ٦ري ية /٤ٞٚخ ٌٔل ىلع ٚؽػ٤خ
٧ؿ ثلؿ أثة يؾ٠ؿكف  أ٩ٟ يؿكف أ٩٭٥ ٤ٚٮال هل، أ٬بلن  ٬ؾق ٨٦ ٧٬ة اذلم ث٘ري ٔك
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 أ٧ًؿ أف ثة أٔٮذ» /ٌٔل ٚٞةؿ ذلٟ! ىلع اصرتءكا ٦ة ث٫ دل٧٤ٮا ٦ة ٦س٢ ىلع د٧ٌؿ
 أػٮا اجل٧ي٢، احلك٨ إال ر٧ة أ٧ًؿ ٨٦ ا ٨ٕ٣ اديض! ٤ٔي٫ أد٧ىن اذلم إال ر٧ة

 «.٤ٔي٭٧ة ا رحح ككزيؿاق، كوةظجةق، ،ا رقٮؿ
٧ؿ ثلؿ أيب ىلع أظؽ ي٤ٌٛين ال» ٝةؿ/ أ٫٩ ٌٔل ٨ٔ كوطَّ   صرلد٫ إال ٔك

ريق، (16)ر٥ٝ/ الىعةثح ٌٚةا٢ يف أحؽ ركاق .«ادٛرتم ظؽ  كٝؽ وعيط، ك٬ٮ ٗك
 .(22-21)ص/ الـ٨٦ مؿ ىلع احل٨٧ راٌٚح ٠ذةب يف ختؿجي٫ يف دٮقٕخ

 اث٨ اإلقبلـ ميغ ٝةؿ اتلٮادؿ، ٦ج٤ٖ ث٤٘خ ٌٔل ٨ٔ اآلزةر ٚ٭ؾق كُيُج:
 ز٧ة٩ني حنٮ ٨٦ ٌٔل ٨ٔ ريكًمى  كٝؽ» /(14/104) ا٣ٛذةكل دل٧ٮع يف ة٧٠ دي٧يح
ة  .«ثلؿ أثٮ ٩بي٭ة ثٕؽ األ٦ح ٬ؾق ػري» ال١ٮٚح/ ٦٪رب ىلع ٝةؿ أ٫٩ كأكرث كص٭ن

ة كٝةؿ ٌن  يٞٮؿ اكف أ٫٩ ٔ٪٫ دٮادؿ ٝؽ» /(4/705) اجلجٮيح الك٪ح ٦٪٭ةج يف أي
 ٨٦ ٔ٪٫ ذلٟ ريكًمى  .«٧ٔؿ ز٥ ؿ،ثل أثٮ ٩بي٭ة ثٕؽ األ٦ح ٬ؾق ػري» ال١ٮٚح/ ٦٪رب ىلع

 «.ةكص٭ن  ز٧ة٩ني ٨٦ أكرث
 ٌٔل كٝةؿ (2/231) (اخل٤ٛةء ٔ٭ؽ) اإلقبلـ دةريغ يف اذل٬يب اإل٦ةـ كٝةؿ

 .«٩بي٭ة... ثٕؽ األ٦ح ٬ؾق ػري» ػبلٚذ٫ أيةـ اجلةس ٨٦ مئلو  يف ٦٪رب٬ة ىلع ثةل١ٮٚح
 .«!الؿاٌٚح ا ٚٞجط ،ٌٔل ٨ٔ ٦ذٮادؿ ك٬ؾا» ٝةؿ/ . ز٥ٚؾ٠ؿق

٢» الى٪ٕةين/ الؿزاؽ ٔجؽ احلةِٚ كٝةؿ  ٌ ٚى
ي
 ىلع إية٧٬ة ٌٔل ثذٌٛي٢ النيؼني أ

 .«ٝٮهل أػة٣ٙ ز٥ ،٤ٔيًّة أظت أف زرناك يب ٠ىف أ٤ٌٚ٭٧ة. ل٥ ي٤ٌٛ٭٧ة ل٥ كلٮ ٩ٛك٫،
 (.45/30) ال٧١ةؿ د٭ؾيت يف ادـم ذ٠ؿق

 ٨ٔ (42/)ر٥ٝا٣ٌٛةا٢ يف ادلارُٝينك ،(72267)ر٥ٝ/ ميجح أيب اث٨ كأػؿج
 أثٮ احل٪ٛيح/ الث٨ ٤ٞٚخ يشء، ثلؿ أيب ٨٦ ٤ٝيب يف اكف ٝةؿ/ اجلٕؽ أيب ث٨ قةل٥

 ٚاكف أق٥٤،» ٝةؿ/ ؟!كقجٜ ٔبل يشء ٚجأم ٤ٝخ/ ال. ٝةؿ/ اجلةس؟ أكؿ أق٥٤ ثلؿ
 .«ذلٟ ىلع ا ٝج٫ٌ ظىت أ٤ٌٚ٭٥
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٧ؿ ثلؿ أيب ٨٦ ا٣رباءة ٦ة» يٞٮؿ/ ٌٔل ث٨ زيؽ ٬ٮ ك٬ة  ٌٔل ٨٦ اك٣رباءة إال ٔك
 ا٣ٌٛةا٢ يف ادلارُٝينك ،(425) األرشاؼ أنكةب يف ابلبلذرم أػؿص٫ «.َة٣ت أيب ث٨

 ظك٨. أزؿ ك٬ٮ ،(4/2136) كالبللاكيئ ،(20 ،16)
 أيب إىل رص٢ صةء» /ٝةؿ ،أثي٫ ٨ٔ ،حم٧ؽ ث٨ صٕٛؿ ٨ٔ (33) ادلارُٝين كأػؿج

 ؟ تكأؿ ،الىؽيٜ ٨ٔ /ٝةؿ ثلؿ؟ أيب ٨ٔ أػربين /ٚٞةؿ [احلكني ث٨ ٌٔل /يٕين]
ة ق٧ةق ٝؽ أمٟ، زل٤ذٟ /ٝةؿ !الىؽيٜ؟ كتك٧ي٫ ا، يؿحٟ ٥ٕ٩ /٤ٝخ /ٝةؿ ٞن  وؽي
 ل٥ ٨٧ٚ كاأل٩ىةر، كاد٭ةصؿكف، ،ا رقٮؿ /ك٦٪ٟ ٦ين ػري ٬ٮ ٨٦

ة) يك٫٧ ٞن ؽ ٚبل ،(وؽي ؽَّ  ثلؿ أثة ٚأظت ٚةذ٬ت ،اآلػؿة يف كال ادل٩ية يف ٝٮهل ا وى
٧ؿ  ل٤ذعكني. وة٣ط أزؿ ٬ٮك .«ٔ٪ٌف ٚيف إز٥ ٨٦ اكف ٧ٚة ،ة٧كدٮر ،ٔك

 إثؿا٬ي٥ َؿيٜ ٨٦ (50/)ر٥ٝاإلي٧ةف ٠ذةب يف ا٣ٕؽين ٧ٔؿ أيب اث٨ كأػؿج
 احل٪ٛيح ث٨ حم٧ؽ ث٨ احلك٨ اكف ٝةؿ/ أي٨٧ ث٨ الٮاظؽ ٔجؽ ظؽز٪ة ٝةؿ/ ٔيي٪ح ث٨

 كحنسل٥ ا، ثذٞٮل ٩ٮويل٥ ٚإ٩ة ثٕؽ/ أ٦ة» اجلةس/ ىلع ال١ذةب ٬ؾا أٝؿأ أف يأمؿ
 ثأيب أا٧ذ٪ة ٨٦ ك٩ؿىض ...٦ٕىيذ٫ ٣ل٥ كنكؼٍ َةٔذ٫، ٣٥ل ك٩ؿىض أمؿق، ىلع

٧ؿ، ثلؿ ية، أف كنكؼٍ يُةاع، أف ك٩ؿىض ٔك ٍٕىى  اعدا٧٬ة، ٨٦ ر٧ة ك٩ٕةدم يي
٧ؿ ثلؿ أيب يف كجنة٬ؽ ،األكىل ا٣ٛؿٝح أ٢٬ ٦٪٭٥ ك٩ؿّج    ثلؿ أثة ٚإف الٮاليح، ٔك
٧ؿ  .«أمؿ٧٬ة يف ينٟ كل٥،ٚي٭٧ة ختذ٤ٙ كل٥ األ٦ح، ٚي٭٧ة دٞذذ٢ ل٥ ٔك

 ٩ٛيف. َٮي٢ أزؿ ك٬ٮ ظك٨، ق٪ؽق كُيُج:
 يف ادلارُٝينك ،(4277) ٪حالك   يف كاث٪٫ ،(443) ا٣ٌٛةا٢ يف أحؽ كأػؿج

 أيب ث٨ا يٕين/) قةل٥ ز٪ة ٌٚي٢ ث٨ حم٧ؽ َؿيٜ ٨٦ (77-26-25) ا٣ٌٛةا٢
ا صٕٛؿ أثة قأ٣خ» ٝةؿ/ (ظٛىح ٧ؿ، ثلؿ أيب ٨ٔ كصٕٛؿن  قةل٥ ية يل/ ٚٞةال ٔك
 أثٮ قةل٥ ية صٕٛؿ/ يل كٝةؿ ٝةؿ/ ٬ؽل. إ٦ةَل اك٩ة ٚإ٩٭٧ة ٔؽك٧٬ة؛ ٨٦ ؿأكاث دٮر٧ة،
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 إف ا٣ٞية٦ح يٮـ حم٧ؽ مٛةٔح ٩ةتلين ال كٝةؿ/ ٝةؿ/ !صؽق؟ الؿص٢ أيكت صؽم، ثلؿ
 ظك٨. ق٪ؽق كاألزؿ .«ٔؽك٧٬ة ٨٦ كأثؿأ أدٮال٧٬ة، أك٨ ل٥

 ٝةؿ/ الىرييف ٔجؽا ث٨ بكةـ َؿيٜ ٨٦ (21/252) ٔكة٠ؿ اث٨ كأػؿج
٧ؿ؟ ثلؿ أيب يف دٞٮؿ ٦ة صٕٛؿ/ أثة أ٣خق  كأقذ٘ٛؿ ألدٮال٧٬ة، إين كا» ٚٞةؿ/ ٔك

ا أدرًلخ ك٦ة ر٧ة،  ظك٨. ق٪ؽقك .«يذٮال٧٬ة ك٬ٮ إال ثييت أ٢٬ ٨٦ أظؽن
 اخلطاب بٔ عُس قتٛحات َٔ احلٛثٞ ْٝاح١

 ألكخلٟ ٤ٚ٪٢ٞ» /(3ص/) الؿاثٓ ادلرس – ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
 ا٣يت ا٣ٛذٮظةت ٬ؾق نكجح ك٦ة ػّس٩ة، ك٥ د٧٤ٕٮف لٮ ا٣ٛذٮظةت/ ٨ٔ ؽزٮفيذع اذلم

 ادٕ٪ٮيةت كبذ٤ٟ األ٦ح ٝةد اذلم ٬ٮ ٤ٔي٫ الكبلـ ٌٔل اإل٦ةـ اكف لٮ ٔ٪٭ة، يذعؽزٮف
ى  دجٮؾ ٗـكة يف ٩ٛٮق٭ة يف آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات اجليب رقؼ٭ة ا٣يت  ٬ؾق اك٩خ ة٧َّ ل

 يف حيى٢ أف ي٧ل٨ ٦ة ٦ٕنةر ٦ٕنةر تكةكم ٧ٔؿ يؽ ىلع ظى٤خ ا٣يت ا٣ٛذٮظةت
 األ٦ح. ٝةد اذلم ٬ٮ الكبلـ ٤ٔي٫ ٌٔل اإل٦ةـ أف لٮ كدٕةىل قجعة٫٩ ا ٥٤ٔ

ٔضات غٍو غٍؽ ةأن ُفغؽ ٌَ وىيؿ ُتيك أن جيب ٨٦ ٚ٪ع٨  كٚذٮظةت، ،فخ
 ٬ٮ الكبلـ ٤ٔي٫ ٌٔل اإل٦ةـ أف لٮ الٮاٝٓ يلٮف أف ي٧ل٨ اكف ٠يٙ جت٭٤ٮف أ٩ذ٥

 ا٣ريمٮؾ ادٕؿًلذةف/ د٤ٟ ٚعى٤خ األ٦ح ٝةد اذلم ٬ٮ ٧ٔؿ ٣ل٨ ،األ٦ح ٝةد اذلم
 الكبلـ ٤ٔي٫ ٌٔل اإل٦ةـ أف لٮ ٚي٧ة يشء دٕؽ ال أميةء ظى٢ ث٧٪ُٞذني، كا٣ٞةدقيح

 «.ٚ٭٧٪ة حبكت ٩ٕذٞؽ ٚي٧ة ٝةد اذلم ٬ٮ
ة كٝةؿ ٌن ٞن  ادؾ٠ٮرة٤ـ٦ح اد يف أي  ا٩ذىةرات و٪ٓ ٚةذلم اإذن » /(3)ص/ ةقةث
 ٧ٔؿ. ك٣يف آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات حم٧ؽ ٬ٮ كا٣ريمٮؾ ا٣ٞةدقيح

 ل٥ ٍٚٞ أ٫٩ يج١ٮا أف ا٣ٛذٮظةت ا٣ٛذٮظةت يٞٮلٮف/ اذلي٨ ألكخلٟ ٚينجيغ
 ٔي٫ ٌٔل اإل٦ةـ اكف لٮ ٝي٧ذ٭ة ك٦ة نكبذ٭ة ك٦ة ا٣ٛذٮظةت د٤ٟ ىلع إال األ٦ح حتى٢
 «.األ٦ح ٝةد اذلم ٬ٮ الكبلـ
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 جل٧يٓ اًـّ ًٔ كى  كمؿحح، ،اؿًّ ثى  اك٩خ ا٣يت ٧ٔؿ ٣ٛذٮظةت اتل٪١ؿ ٬ؾا كُيُج:
 يؽؿ ؛الكةٔح ٝيةـ إىل دةرخييح ٧ك٧٤نيل٤ ك٦ٛؼؿة اجلجٮة، ثيخ آؿ ذلٟ يف ث٧ة ادؤ٦٪ني،

 احلٮيث ىلع ٧ٚةذا كإال ،ـككالؿ ا٣ٛؿس ٨٦ ا٣لٛؿ أل٢٬ يسأركف ٦٪٭ة ادذٮصٕني أف ىلع
 اد٪ةٚٞني/ يف ا ٝةهل ث٧ة يؾ٠ؿ٩ة ٬ؾا كد٪١ؿق ا٣ْٕي٥؟! اجلرص ٬ؾا ظىٮؿ يف زمؿد٫ك
ًۡ  إِن﴿ َصۡصُس ٍۡ َِث   َت ًۡ تَصُ  َخَص ُْ ًۡ  ِإَون ۡؤ ْ َحفۡ  َشّيَِئث   حُِطۡتُس ا رَُخٔا َٓ ِ  .[420 ٧ٔؿاف/ آؿ] ﴾ة

 .«أكرث ا٣ٛذٮظةت لاك٩خ اجليب ثٕؽ ىلدٮ ٤ٔيًّة أف لٮ» احلٮيث/ كٝٮؿ
 (/140-4/135)اجلجٮيح الك٪ح ٦٪٭ةجيف دي٧يح اث٨ اإلقبلـ ميغ ٝةهل ٦ة ٚةجلٮاب/

 كاإل٣ُةٚةت ادىة٣ط ٬ؾق حتى٢ ل٥ ثيذ٫؛ أ٢٬ ٨٦ كاظؽ أك ٌٔل ثٕؽق دٮىل كلٮ»
 ا٣ْٕي٧ح.

ة ٌن  يف اكف ذة كأكرث أّ٭ؿ اكف ٌٔل ز٨٦ يف اإلقبلـ أف اد٤ٕٮـ ٨٦ ٚإ٫٩ /كأي
٧ؿ، ثلؿ أيب ػبلٚح  ٝةد٤٭٥ اذلي٨ ٨٦ ا٣لٛؿ ٨ٔ أثٕؽ ٌٔل ٝةد٤٭٥ اذلي٨ كٌلف ٔك

٧ؿ؛ ثلؿ أثٮ  ل٧٤ك٧٤ني ظى٢ ٦ة ٦ٓ ال١ذةب، كأ٢٬ ؿدؽي٨اد ٝةد٢ ثلؿ أثة ٚإف ٔك
 ألكرث االردؽاد ٨٦ ظى٢ ك٦ة ا٣ْٕي٥، الٌٕٙ ٨٦ اجليب ث٧ٮت

ٕٙ ابلٮادم، ري٥٬. الـٌلة ٦ة٩يع ص٭ةد يف ٠سري٥٬ كمٟ األمىةر، أ٢٬ ٤ٝٮب ًك  ٗك
 احلضةز أ٢٬ أف ادٕؿكٚح ا٣ٕةدة يف يل٨ ل٥ ْٔي٧ذني، أ٦ذني ٝذةؿ دٮىل ٧ٔؿ ز٥
 د٥٧ ٦ة ٔس٧ةف كد٥٧ ثبلد٥٬، كٚذط ٚٞ٭ؿ٥٬ كالؿكـ، ا٣ٛؿس ٧٬ةك يٞ٭ؿك٩٭٥، كاحل٨٧

 ثةدرشؽ ٚيذط ٦ة أ٦يح ثين ػبلٚح يف ذلٟ ثٕؽ ٚيذط ز٥ ،كاد٘ؿب ادرشؽ ٚذط ٨٦
ري٧٬ة كاأل٩ؽلف اجل٭ؿ كراء ٧٠ة كاد٘ؿب،  .ٔجؽاد٤ٟ ػبلٚح يف ٚيذط ذة ٗك

٧ؿ ثلؿ أيب ٗري دٮىل لٮ أ٫٩ ٤ٕ٧ٚٮـ  ٌٔل ٦س٢ ،اجليب مٮت ثٕؽ ٔك
 اإلقبلـ ٝٮة ٦ٓ ٕٚبل، ٦ة ي٢ٕٛ ل٥ ٔس٧ةف ٚإف ٕٚبل؛ ٦ة ي٢ٕٛ أف ي١٧٪٫ ل٥ ٔس٧ةف، أك
ٌل ز٦ة٫٩، يف ؽكق ٩٭٧ة،اأٔٮ ٨٦ أكرث أٔٮا٫٩ كٌلف ٔس٧ةف، ٨٦ أٔضـ اكف ٔك  أ٢ٝ ٔك
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 ٝ٭ؿ ي١٧٪٫ اكف ١ٚيٙ ٔؽكق، يٞ٭ؿ ٥٤ٚ ٬ؾا ك٦ٓ ٔؽك٧٬ة، ٨٦ اإلقبلـ إىل كأٝؿب
ٮاف ٤حٝ ٦ٓ كالؿكـ، ٚةرس كٝ٭ؿ ادؿدؽي٨  ا٣ٕؽك؟! كٝٮة اأٔل

٧ؿ، ثلؿ أيب ٢ٌٚ ني  بى يي  ذة ك٬ؾا  حم٧ؽ ىلع ث٭٧ة ا ٧ٕ٩ح كد٧ةـ ٔك
٧ؿ ثلؿ أيب دٮحلح ا ٥ٕ٩ أ٥ْٔ ٨٦ كأف ثٕؽق، اجلةس كىلع  ثٕؽ ٔك
 كإ٦ة ا٣ٞؽرة، ٣ٕؽـ إ٦ة ٕٚبل، ٦ة ي٢ٕٛ ل٥ اكف ٗري٧٬ة دٮىل لٮ ٚإ٫٩ ؛اجليب
 .«اإلرادة ٣ٕؽـ

ة كٝةؿ ٌن  ك٬ؾا أ٥ْٔ، ل١٤ٛةر ٝ٭ؿق اكف ٧ٔؿ إف» /(1/152) الكةثٜ ؽرادى يف أي
 ٧ٔؿ ثٮاليح ر٥ ظى٢ دميٕ٭٥ ادؤ٦٪ني ٚإف الكريدني؛ ٔؿؼ ٨٦ لك يٕؿ٫ٚ ذة

 أٔؽاء جل٧يٓ كظى٢ ٌٔل، ثٮاليح ٦٪٫ يشء حيى٢ ل٥ ٦ة كد٩ية٥٬ دي٪٭٥ يف الؿحح ٨٦
 ثٮاليح كاذلؿ كا٣ٞذ٢ ا٣ٞ٭ؿ ٨٦ كاد٪ةٚٞني ال١ذةب كأ٢٬ ادرشًلني ٨٦ ادلي٨
 كل٥ كا٣ٕة٦ح، ل٤ؼةوح ٤ٕ٦ٮـ أمؿ ٬ؾا ٌٔل، ثٮاليح ٦٪٫ يشء حيى٢ ل٥ ٦ة ٧ٔؿ

س٧ةف، ٧ٔؿ ز٨٦ يف اك٩خ ا٣يت الؿحح ل٧٤ؤ٦٪ني ٌٔل ػبلٚح يف يل٨  اك٩ٮا ث٢ ٔك
 ٧َٕٮا ٝؽ اك٩ٮا ال١ٛةر ث٢ قيٙ، ال١ٛةر ىلع ر٥ يل٨ كل٥ كيذبلٔ٪ٮف، يٞذذ٤ٮف

 الٮوٙ ٬ؾا يف ٌٔل دٞؽـ ٬ؾا ٦ٓ ي٨ْ ١ٚيٙ دان،كببل أمٮاالن  ٦٪٭٥ كأػؾكا ٚي٭٥،
س٧ةف؟ ٧ٔؿ ىلع  «.ٔك

اخلطاب بٔ عُس ايفسس قاٖس ع٢ً احلٛثٞ حكد

ًـّ  اك٩خ اخلُةب ث٨ ٧ٔؿ ادؤ٦٪ني أ٦ري ظةتٚذٮ  كأ٫٤٬، لئلقبلـ أ
 ا٣ُْٕل ادلكؿ ٨٦ ٬٪ةلٟ إف ث٢ الكةٔح، ٝيةـ إىل األم٥ ٔ٪ؽ اإلقبلـ أل٦ح ك٦ٛؼؿة

 إ٩٭ةء ا٣ْٕي٧ح/ ا٣ٛذٮظةت ٬ؾق ك٨٦ ٦٪٭ة، لبلقذٛةدة ا٣ٛذٮظةت ق٬ؾ ٮفقي ر  ؽى يي  ٨٦
ؽ   ك٬ؾا ا٣ٛةرقيح، حادلك٣ ٕى  ك٬ٮ ،اخلُةب ث٨ ٧ٔؿ ػبلٚح يف حتٜٞ ٚذط أ٥ْٔ يي

 ظٞؽ٬ة، كقٮاد ٌٗج٭ة، صةـ ٤ٔي٫ دىت ٔرشيح االزىن اإل٦ة٦يح الؿاٌٚح ص٢ٕ ٦ة
 ٝٮهل ذلٟ/ ثؿ٬ةف احلٮيث،ثؽر ادلي٨  ظكني ادكت٪ٞٓ/ ٬ؾا ك٣ٖ كذ٨ ،أٝٮارة كػجةزح
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 األٌث ْؼه سػو اذلي اىفاروق» /(7ص/) اعمٮراء كيح ٨٦ دركسم٤ـ٦ح  يف
ا وحفارق اىلؽآن وحفارق غييرا حفارق  النةـ ىلع ٦ٕةكيح كىل أف يٮـ ٨٦ ودلػْا غْؾ

 كو٤خ احنُةط لك ،األ٦ح ٬ؾق ث٭ة أويجخ ث٤يح لكإذنا  ،٦ٕةكيح ٬ٮ ٨٦ ي٥٤ٕ ك٬ٮ
 األكؿ ادكبٮؿ إف ،٠ؿببلء ٚي٭ة ث٧ة األ٦ح ٬ؾق يف مؿت اكرزح لك ،األ٦ح ٬ؾق إحل٫

 «.٧ٔؿ ٬ٮ ثةألكؿ ٔ٪٭ة ادكبٮؿ ،٧ٔؿ ٬ٮ ٔ٪٭ة
ة احلٮيث ٝةؿك  ٌن  /(4ص/) األكؿ ادلرس ػ ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي

 ٌَ ـيئث إال ةكيّ ٌػاويث ٌا أذٞةدم يف أ٩ة ٧ٔؿ، قيبةت ٨٦ قيبح ٦ٕةكيح»
 ٌَ واضػة غرٍان ـيئاحّ، ٌَ واضػة ْٔ ةكؽ ةٔأ اخلؽاب، ةَ غٍؽ ـيئات
 ٚي٭ة كٕٝخ األ٦ح ٦ٕة٩ةة كَل األ٦ح، ىلع كٝٓ ٥٤ّ لك ٬ؾق، األ٦ح يف قيبح لك ،ـيئاحّ

٧ؿ ثلؿ أثٮ ٔ٪٭ة ادكؤكؿ س٧ةف، ٔك  لك٭ة، ٤٧ٕيح٤ل اد٭٪ؽس ٬ٮ أل٫٩ ثةذلات ٧ٔؿ ٔك
 «.ثلؿ ثأيب يذ٤ٕٜ ٚي٧ة لك٭ة ل٤٧ٕ٤يح ادؿدت ٬ٮ

 ٔ٪ؽ ذة ٦ُؿة ٨٦ ُٝؿة ٬ٮ إ٧٩ة ؛اخلُةب ث٨ ٧ٕ٣ؿ ت  الكَّ  ٬ؾا كُيُج:
 ا٣ٛؿس، كظ٥ُ ٠ّسل، ٠ّس أ٫٩ إال اخلُةب ث٨ ٧ٔؿ ذ٩ت ك٦ة إيؿاف، يف الؿاٌٚح

 ك٬ة ابليخ(، )آؿ ثةق٥ ل٤ٛؿس يسأركف ٚةلؿاٌٚح الٮصٮد، ىلع ٨٦ الكةقة٩يح ادلك٣ح كأزاؿ
  ابليخ/ آؿ ٔ٪ؽ ماك٩ح ٨٦ ٧ٕ٣ؿ ث٧ة د٪ُٜ ا٣ٞؿاء يؽم ثني الىعيعح ابليخ آؿ آزةر ْل

 يف أحؽ ركاق .«!٧ٔؿ لكةف ىلع د٪ُٜ الك١ي٪ح أف ٩جٕؽ ٦ة» /ٝةؿ ٌٔل ٨ٔ
 (4/430) مك٪ؽق

 ٠٪ة ٦ة» /ٝةؿ ٌٔل ٨ٔ (4/12) األكحلةء ظ٤يح يف ٩ٕي٥ أليب ٣ِٛ كيف
 ىلع د٪ُٜ الك١ي٪ح أف - ٦ذٮاٚؿكف ا رقٮؿ أوعةب كحن٨ - ٩٪١ؿ
 .٦ة ثني وعيط كظك٨ قة٩يؽقكأ .«اخلُةب ث٨ ٧ٔؿ لكةف

٨  حنج٫، ٝض ٝؽ ثسٮب٫ مكىج ك٬ٮ ٧ٔؿ ٔ٪ؽ ٠٪خ ٝةؿ/ صعيٛح أيب ٔك
 ظٛه، أثة ية ٤ٔيٟ ا رحح» ٝةؿ/ ز٥ كص٭٫ ٨ٔ اثلٮب ١ٚنٙ ٌٔل ٚضةء
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 دٕةىل ا أ٣ًف أف ٨٦ إيل أظت أظؽ ا رقٮؿ ثٕؽ ثٌف ٦ة ٚٮا
 ك٬ٮ ،(744-7/740) ا٣ُجٞةت يف قٕؽ كاث٨ ،(4/406) أحؽ أػؿص٫ «.!٦٪ٟ ثىعيٛذ٫

 (،7/674) ادؽي٪ح دةريغ يف مجح كاث٨ (،7/736) قٕؽ اث٨ ٔ٪ؽ صةثؿ ٨ٔ صةء كٝؽ ظك٨،
  ٝٮم. كإق٪ةدق

 ثؿد ٌٔل ىلع ريئ ٝةؿ/ الكٛؿ أيب ٨ٔ (42-3) ادلارُٝينك ميجح أيب اث٨ كأػؿج
 ٠كة٩ي٫ ٫٩إ» ٚٞةؿ/ ا٣ربد؟ ٬ؾا ٣بف تل١رث إ٩ٟ هل/ ٚٞي٢ ٝةؿ/ ٣بك٫ يلرث اكف

 .«ثلٯ ز٥ ، ٚ٪ىع٫ ا ٩ةوط ٧ٔؿ إف ؛٧ٔؿ كػةيص/ كوؽيٌف، كوٛيي، ػ٤يٌل،
 وعيط. كق٪ؽق

 (274) ا٣ٌٛةا٢ يف كأحؽ ،(72441) ر٥ٝ (3/724) ميجح أيب اث٨ كأػؿج
 ثيؽؾ، ٠ذةثٟ ادؤ٦٪ني أ٦ري ية /ٚٞةلٮا ٌٔل إىل جنؿاف أ٢٬ صةء /ٝةؿ ، قةل٥ ٨ٔ

٪ة، ٨٦ ٧ٔؿ أػؿص٪ة ، ث٤كة٩ٟ كمٛةٔذٟ  /ٌٔل ر٥ ٚٞةؿ ، إحل٭ة ٚةردد٩ة أًر
رٌي  كال ،األمؿ رميؽ اكف ٧ٔؿ إف !كحيل٥» غى

ي
٧ل/ ٝةؿ .«٧ٔؿ و٪٫ٕميبنة أ  اأٔل

ذ٪٥ ،يشء ٧ٔؿ ىلع ٩ٛك٫ يف اكف لٮ يٞٮلٮف/ ٚاك٩ٮا  وعيط. كق٪ؽق ٌٔل. ٬ؾا اٗل
٧ؿ ذ٠ؿ٩ة كٝؽ  ٠سرية آزةرنا (يف ثةب )ٔؽاكة احلٮيث أليب ثلؿ ٔك
٧ؿ، ثلؿ أيب ٨ٔ ادلٚةع يف ابليخ آؿ كًلجةر ٌلٔ ٨ٔ وعيعح  ٌٔل ٝةـ ث٢ ٔك

 دحل٢ ك٬ٮ كالنيٕح، ٪حالك   ٔ٪ؽ ٤ٕ٦ٮـ زةثخ أمؿ ك٬ٮ لكسٮـ، أـ ثةثنذ٫ ٧ٔؿ ثزتكيش
٧ؿ ٌٔل ثني كاتلعةب الٮد أف ىلع كاًط ٘ن  ث٤ٖ ٔك  .!!ةْٔي٧ن  ة٦ج٤

 ث٘يٌل٥. مٮدٮا /ليؽافغث فِلٔل
 ٧٠ة احلضش ٨٦ ٤ٔي٭٥ ٩ٮردق ٚي٧ة ؽؿكا٣ٕ اإل٩ىةؼ لك ٨ٔ ظةدكا كالؿاٌٚح

٪ةد٥٬ ماكثؿد٭٥ كحلخ قجٜ،  ٠ذج٭٥ يف ٦ة ظىت صعؽكا ث٢ ٬ؾا؛ ٔ٪ؽ خكٝٛ ٔك
ة الىعةثح ىلع اثل٪ةء ٨٦ ٔ٪ؽ٥٬ ادٕذربة ة، ٧ٔٮ٦ن  ز٪ةء ذلٟ ك٨٦ كػىٮون

 ابلبلٗح ٭ش٩ ٚيف كدٚة٫ٔ، اخلُةب ث٨ ٧ٔؿ ىلع َة٣ت أيب ث٨ ٌٔل
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ىًّس  ٦ىت إ٩ٟ» ث٪ٛك٫/ الؿكـ ٣٘ـك اقتنةرق أف ٔ٪ؽ ٧ٔؿ خمةَجنة ٌٔل ٝةؿ (465)ص/  ت
 دكف حٛى اك٩ً  ل٧٤ك٧٤ني دل٨ ال ت؛١ى ٪ٍ ٚذي  بنؼىٟ، ٚذ٤ٞ٭٥ ث٪ٛكٟ، ا٣ٕؽك ٬ؾا إىل

 ـًٛ كاظٍ  ،ةبن ؿى حًمٍ  رصبلن  إحل٭٥ ٚةثٕر إحل٫، يؿصٕٮف مؿصٓ ثٕؽؾ ٣يف ثبلد٥٬، أٝىص
 ٠٪خ األػؿل؛ ٨دل كإف حتت، ٦ة ٚؾاؾ ا أّ٭ؿ ٚإف كاجلىيعح، ابلبلء أ٢٬ ٫ٕ٦

ارً   «.ل٧٤ك٧٤ني ك٦سةثح ل٤٪ةس، دءن
 ا٣ٛؿس ٣٘ـك اقتنةرق أف ٔ٪ؽ ٧ٔؿ خمةَجنة ٌٔل ٝةؿ (203-202)ص/ كيف
 ا دي٨ ك٬ٮ ث٤ٞح، كال ثلرثة ػؾال٫٩، كال ٩رصق يل٨ ل٥ األمؿ ٬ؾا إف» ث٪ٛك٫/

 ىلع كحن٨ ٤َٓ، ظير ك٤َٓ ث٤ٖ، ٦ة ث٤ٖ ظىت كأ٦ؽق، أٔؽق اذلم كص٪ؽق أّ٭ؿق، اذلم
ٮد ؽق، ٦٪ضـ كا ا، ٨٦ مٔٮ ٞى  كماكف ص٪ؽق، ك٩ةرص ٔك  اجلْةـ ماكف ثةألمؿ ٥ي  ا٣

 جيذ٧ٓ ل٥ ز٥ كذ٬ت، اخلؿز دٛؿؽ اجلْةـ؛ ا٩ُٞٓ ٚإف كي٫٧ٌ، جي٫ٕ٧ اخلؿز، ٨٦
ا، حبؾاٚريق ـيـكف ثةإلقبلـ، ٠سريكف ٚ٭٥ ،٤ٝيبلن  اك٩ٮا كإف احلٮـ كا٣ٕؿب أثؽن  ٔك

جنة ٚل٨ ثةالصذ٧ةع، ٍُ  ٚإ٩ٟ احلؿب، ٩ةر دك٩ٟ كأو٤٭٥ ثة٣ٕؿب، لؿىحا كاقذؽر ،قي
 ظىت كأُٝةر٬ة، أَؿاٚ٭ة ٨٦ ا٣ٕؿب ٤ٔيٟ ا٩ذٌٞخ األرض ٬ؾق ٨٦ مؼىخ إف

 ي٪ْؿكا إف األاعص٥ إف يؽيٟ، ثني ذة إحلٟ أ٥٬ ا٣ٕٮرات ٨٦ كراءؾ دؽع ٦ة يلٮف
ا إحلٟ  «.اقرتظذ٥ ُٕٝذ٧ٮق ٚإف ا٣ٕؿب، أو٢ ٬ؾا يٞٮلٮا/ ٗؽن

 
 عجُإ ع٢ً احلٛثٞ ٖجّٛ

 ٨٦ أثٮاب ٔؽة يف ٦جسٮث ك٬ٮ ٠سري، ٔس٧ةف ىلع كدُةكهل احلٮيث الكـ
 ذم ذـ يف احلٮيث أٚؿدق ٦ة أػه أف ا٣ٕ٪ٮاف/ ٬ؾا ٨٦ كمؿادم ال١ذةب، ٬ؾا

 /ٔٛةف ث٨ فٔس٧ة ادؤ٦٪ني أ٦ري /ا رقٮؿ كو٭ؿ ،اجلٮري٨
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٪ؽ٦ة» /(42ص/) ا٣ٕة٣ِل ا٣ٞؽس يٮـم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ  أظؽ يذعؽث ٔك
 رؾق د٧ٮي٢ ٨٦ ٔس٧ةف أُٔةق ٦ة ٨ٔ يذعؽث أف يشء أ٥٬ الكرية يف ال١ذةب ٨٦

 «.ٕٚبلن  أُٔٯ أ٫٩ يف الٮإٝيح كا٩ٕؽاـ ل٤نٟ ٦ٕؿض ٬ٮ اذلم ا٣٘ـكة
 ث٫ ٝةـ ٦ة الكري ٠ذت يف - دٮادؿ ث٢ - وط ٦ة يف ين١ٟ احلٮيث كُيُج:

 أم ٬ؾا تن١ي٫١ ىلع ي٥ٞ كل٥ دجٮؾ، ٗـكة يف ا٣ّٕسة صيل جت٭زي ٨٦ ٔس٧ةف
 دلةثؿ ٚةلؿاٌٚح ٤ٔي٭٥، دمي٢ كز٪ةء ل٤ىعةثح ٦٪ةٝت ٚي٫ ٦ة لك يرٚ إال ،ثؿ٬ةف
 ك٬ي٭ةت الؿٚي، ثؾلٟ تلؽ٥ٔ احلٞينيح؛ ةت٧ى ٤َّ كى كال٧ي  ابلؽي٭يح، اد٤ٕٮ٦ةت كد٪١ؿ
 الىعيعح اآلزةر ٨٦ ٦جةرًلح ثنجؾة ال١ؿاـ ا٣ٞؿاء ك٩ذعٙ ذلٟ!. حيى٢ أف ٬ي٭ةت

ريق َة٣ت أيب ث٨ ٌٔل ٨ٔ  ث٨ ٔس٧ةف اك٩حد ادجي٪ح بليخا آؿ ٨٦ ٗك
 ٔ٪ؽ٥٬/ ٔٛةف

 كاآلصؿم ،(72024) ميجح أيب كاث٨ ،(440) الىعةثح ٌٚةا٢ يف أحؽ كأػؿج
 ٨ٔ ٤ٔيًّة قأ٣خ ٝةؿ/ ظةَت ث٨ حم٧ؽ ٨ٔ( 7/407كاحلةك٥ ) ،(4115-4116)

 «اآليح خيذ٥ كل٥ ادٞٮا... ز٥ آ٦٪ٮا، ز٥ ادٞٮا، ز٥ آ٦٪ٮا، اذلي٨ ٨٦ ٬ٮ» ٚٞةؿ/ ٔس٧ةف؟
  وعيط. كإق٪ةدق

-365) الـكااؽ يف كا٣ُٞييع ،(426) الىعةثح ٌٚةا٢ يف أحؽ كأػؿج
 ال١ٮٚح( )مكضؽ األكرب ادكضؽ دػ٤خ ٝةؿ/ ا٣٘ى٨ أيب يـيؽ ث٨ ظكةف ٨ٔ (524
ٌل ٝةؿ/  زبلث وٮد٫ ثأىلع ي٪ةدم ك٬ٮ اجلةس، خيُت اد٪رب ىلع ٝةا٥ َة٣ت أيب ث٨ ٔك
 ٚإف ٔس٧ةف، يف دلرثكف إ٩ل٥ اجلةس أي٭ة ية ةس،اجل أي٭ة ية اجلةس، أي٭ة ية» /مؿار
َِا﴿ ص٢/ ك ٔـ ا ٝةؿ ٧٠ة ك٦س٫٤ ٦سٌل ا َوَُزَۡخ َۡ  ُضُدورًِِْ ِف  ٌَ ِ ٰ  إِۡخَنًُٰا ِؽّوٍ  ٌّ ر   ََعَ  ُُسُ

َخَقٰتِيِيَ  ة«[14 احلضؿ/] ﴾٤٧ ٌُّ ٌن  .. ك٬ٮ ظك٨ ل١رثة َؿ٫ٝ ا٣يت يٞٮم ثٌٕ٭ة ثٕ
 َؿيٞني ٨٦ هل كال٤ِٛ (2242) البللاكيئك ،(4247-4242) اعو٥ أيب اث٨ كأػؿج

 َة٣ت أيب ث٨ ٌٔل ٣ٞيخ ٝةؿ/ النؼريث٨  ٔجؽا ث٨ ٦ُؿؼ ٨ٔ ٝذةدة ٨ٔ
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  ٔ٪ة؟ ثُأؾ اذلم ٦ة» يل/ ٚٞةؿ ثةجلـيؿة اجل٢٧ يٮـ ثةبلرصة
ى
 ثٟ ثُأ ٔس٧ةف تَّ ظي أ

 ٚٞؽ حتج٫ إف» يل/ ٝةؿ ٝةؿ/ إحل٫، أٔذؾر داثيت كظؿًلخ ،داثذ٫ ظؿؾ ز٥ ٝةؿ/ .«ٔ٪ة؟
 وعيط. ك٬ٮ .«ل٤ؿظ٥ كأكو٤٪ة ػري٩ة، فاك

٧ؿ هل، كال٤ِٛ (477) ا٣ٌٛةا٢ يف أحؽ كأػؿج  دةريغ يف مجح ث٨ ٔك
 ٤ٔيًّة ث٤ٖ ٝةؿ احل٪ٛيح ث٨ حم٧ؽ ٨ٔ اجلٕؽ أيب ث٨ قةل٥ َؿيٜ ٨٦ (1/4234) ادؽي٪ح

 ٚٞةؿ/ كص٭٫ ث٭٧ة ث٤ٖ ظىت يؽي٫ ٚؿٚٓ ٝةؿ/ ادؿبؽ، يف ٔس٧ةف ٝذ٤ح د٨ٕ٤ اعئنح أف
 وعيط. ة.زبلزن  أك مؿدني ٝةؿ .«كاجلج٢ الك٭٢ يف ا ٣ٕ٪٭٥ ٔس٧ةف، ٝذ٤ح أ٨ٕ٣ كأ٩ة»

 أف ٍٝ وؽرم انرشح ٦ة كا» الى٪ٕةين/ الؿزاؽ ٔجؽ ال١جري احلةِٚ ٝةؿ
٢  ٌ ٚى

ي
٧ؿ، ثلؿ أيب ىلع ٤ٔيًّة أ ٧ؿ، ثلؿ أيب ىلع ا كرحح ٔك  ىلع ا كرحح ٔك

 ظج٪ة /٧ٔةجلةأ أكزٜ كإف ث٧ؤ٨٦، ٬ٮ ٧ٚة ٥حيج٭ ل٥ ك٨٦ ٌٔل، ىلع ا كرحح ٔس٧ةف،
 يف كظرش٩ة دجٕح، ٔ٪ةٝ٪ةأ يف ٦٪٭٥ ألظؽ ص٢ٕ كال أدمٕني، أدمٕني، إية٥٬

  «.ا٣ٕةدني رب آ٦ني ك٦ٕ٭٥، زمؿد٭٥
 (73/460) ٔكة٠ؿ كاث٨ ،(423) ر٥ٝ الىعةثح ٌٚةا٢ يف أحؽ اإل٦ةـ أػؿص٫

 وعيط. كق٪ؽق
٧ٮـ ٫كأدجةٔ احلٮيث ظكني يؾ٬ت أي٨ : كُيُج   اآلزةر ٬ؾق ٨٦ الؿاٌٚح ٔك

 كإف ٦٪٭٥، ذلٟ يٞج٢ ظىت ظؽير أ٢٬ ٤ٚيكٮا ،كردك٬ة ًٕٛٮ٬ة ٚإف الىعيعح؟
 أ٩٭٥ اجلةس ىلع يلؾثٮف كإ٧٩ة ابليخ، أ٢٬ ٤ٔي٫ ٦ة ٗري ىلع ٚ٭٥ ؛ةرأقن  ردك٬ة

 كآؿ ٌٔل ث٭ة ٢٧ٔ ك٣ل٨ وعذ٭ة، ٝج٤٪ة ٝؽ ٝةلٮا/ كإف ابليخ، أ٢٬ ي٧ْٕٮف
يَّح.  ابليخ ًٞ / ٨٦ أي٨ ٣ل٥ ٬ؾا؟ إذ ٬ؾا يٕذرب أ٥ْٔ ٝؽح يف اخل٤يٛح الؿامؽ ٌٔل ٤ٝ٪ةدى

اتلٞيح ا٣يت ْل يف احلٞيٞح ٩ٛةؽ.  كآؿ ابليخ؛ ظير نكبذ٥ إحل٭٥ ث٨ أيب َة٣ت
 كد٥٬، خيُت كال كدق، اجلةس خيُت ػ٤يٛح، ك٬ٮ ٌٔل ٝةرة اآلزةر ٚ٭ؾق

 ث٢ ؛٠ؾلٟ يلٮف أف ا ك٦ٕةذ ؟!اتلٞيح إىل حيٮص٫ اذلم ٧ٚة خينة٥٬، كال كخينٮ٫٩
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 اذلم ا ٚ٪ع٧ؽ الا٥، لٮ٦ح ا يف خيةؼ ال اذلم ا٣ٞٮم، النضةع، اجلٌف، اتلٌف، ٬ٮ
 .ر٥ كادجةاعن  ،كدٚةاعن  ،ةكدلؿي٧ن  ،ةدْٕي٧ن  ٦٪ل٥، اجلجٮة ثيخ ثآؿ أظٜ ص٤ٕ٪ة

 عا٥ص١ يف احلٛثٞ قدح

 ٣يف» /(41ص/) الؿاثٓ ادلرس ػ ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
 اعئنح يذٮلٮف اذلي٨ ٬ؤالء حلأيت ٦ربرنا الىٮرة يف يلٮف أف ي٧ل٨ ٦ة ٬٪ةؾ

 ث٧ربر يأدٮف ػؽجيح كٚٮؽ الـ٬ؿاء، ٚة٧َح ٚٮؽ ا٣ٕةدني، نكةء قيؽة ٚٮؽ ؿٕٚٮ٩٭ةيك
 كدؽٔٮ اإلقبلـ دك٣ح كدٛكؽ ٤ٔيًّة اإل٦ةـ دٞةد٢ ػؿكص٭ة يف ٣ٕةئنح ظٞيٌف

 «.ظؿب٫ إىل األ٦ح
 ٨٦ أ٩٭٧ة ٩٭ةيذ٭ة ،كٚة٧َح خلؽجيح حْٔي٧ ٦٪ةٝت وعخ ٝؽ /كُيُج 

 ك٣ٕةئنح ٚي٭ة، اعئنح تنةرًل٭٧ة ال اد٪ٞجح ك٬ؾق األربٓ، اجل٪ح نكةء قيؽات
 ابليخ آلؿ ا٥٤ْ٣ صةء ك٦ة ظ٫ٞ، ظٜ ذم لك يُٕٮف الك٪ح ٚأ٢٬ ختى٭ة، ٦٪ةٝت

ة كالىعةثح ٕن  ػؿصخ اعئنح أف احلٮيث دٔٮل كأ٦ة الؿاٌٚح. ًٝجى٢ ٨٦ إال دمي
 كاتلٮاريغ/ الكري أ٢٬ ٨٦ ادعٞٞني ٔ٪ؽ ٚةدٞؿر ٌٔل، أيةـ يف قبلـاإل دك٣ح دٛكؽ

 إٝة٦ح ٨٦ ظى٢ ٧ٚة ،ك٦ٕةكيح ٌٔل ثني لئلوبلح ابلرصة إىل ػؿصخ أ٩٭ة
 ٦ذٮاَبنة ا٣ُؿٚني أظؽ يل٨ كل٥ ٦ٛةصبنة، اأمؿن  اكف كاعئنح ٌٔل ثني اجل٢٧ ٦ٕؿًلح

 كْل ادكأ٣ح، ٬ؾق يف ـثؾ حاعئن يف ٌٔل يذلك٥ ل٥ كرؾا ذلٟ، يف راٗجنة أك ذلٟ، ىلع
ة  ٠ؾلٟ!! كٝؽ ث٤٘خ ا٣٘رية يف ادلٚةع ٨ٔ اعئنح ٘ن ٔ٪ؽ آؿ ابليخ ٦ج٤

ة، دؿَّ ىلع ذلٟ/  ْٔي٧ن
 ث٨ حم٧ؽ أف ا٣ُربم ا٢ٌٛ٣ ث٨ صٕٛؿ أيب َؿيٜ ٨٦ (2107) البللاكيئ ٫أػؿص٦ة 

 ء،بكٮ اعئنح ٚؾ٠ؿ يؽي٫، ثني ي٪ٮح رص٢ ا٣ٕؿاؽ ٨٦ ٤ٔي٫ ٝؽـ [زيؽ ث٨ احلك٨ أػة] زيؽ
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 ٚٞةؿ/ يذٮال٩ة، كذ٨ ميٕذ٪ة، ٨٦ ٬ؾا هل/ ٚٞي٢ ٚٞذ٫٤، د٦ة٫ٗ، ث٫ كرضب ث٧ٕٮد إحل٫ ٚٞةـ
ًِل  ٬ؾا  .ٚٞذ٤ذ٫ ا٣ٞذ٢ ٤ٔي٫ اقذعٜ ،ةفى ٝىؿدى  صؽم قُل ك٨٦ ،(1)ةفى دى ؿٝى  صؽم قى

 ق٧ٕخ يٞٮؿ/ اجلؿايح احلك٨ أيب ا٣ٞةيض َؿيٜ ٨٦ /(2102) البللاكيئ كأػؿج
ة ٠٪خ يٞٮؿ/ ا٣ٌٞةة ٝةيض ٧ؽاينار ٔجؽا ث٨ ٔذجح الكةات أثة  احلك٨ حبرضة يٮ٦ن
 اد٪١ؿ، ٨ٔ كي٪ٔل ثةدٕؿكؼ، كيأمؿ الىٮؼ، ي٤بف كٌلف ثُربقذةف، ادلايع زيؽ ث٨

 كدل و٘ةيؿ ىلع دٛؿؽ الكبلـ ٦ؽي٪ح إىل دي٪ةر أ٣ٙ ثٕرشي٨ ق٪ح لك يف كيٮص٫
 بلـٗ ية ٚٞةؿ/ ا٣ٛةظنح ٨٦ ٝجيط ثؾ٠ؿ اعئنح ذ٠ؿ رص٢ حبرضد٫ كٌلف الىعةث٫،

 ٨َٕ رص٢ ٬ؾا ا ٦ٕةذ ٚٞةؿ/ ميٕذ٪ة. ٨٦ رص٢ ٬ؾا ا٤ٕ٣ٮيٮف/ هل ٚٞةؿ ٔ٪٫ٞ. ارضب
 لِۡيَختِيَثِٰج   َوٱۡۡلَتِيُرٔنَ  لِۡيَختِيرِيَ  ٱۡۡلَتِيَثُٰج ﴿/ ا ٝةؿ اجليب ىلع

ّيَِبُٰج  ّيِبِيَ  َوٱىطَّ ّيُِتٔنَ  لِيطَّ ّيَِبِٰج   َوٱىطَّ ْوَلىهَِم  لِيطَّ
ُ
ََبَُّءونَ  أ ٌُ  ٍَّ ً َحُلٔلَُٔن   اِم ُٓ َ ۡؾفَِرة   ل  َورِۡزق   ٌَّ

  ً  اكٚؿ، ٚ٭ٮ ػجير، ٚةجليب ػجيسح؛ اعئنح اك٩خ فٚإ [ 23 اجلٮر/]﴾٢٦ َنرِي
 ظك٨. ا٣ٞىح ٬ؾق كق٪ؽ .«ظةرض كأ٩ة ٔ٪٫ٞ ٚرضبٮا ٔ٪٫ٞ، ٚةرضبٮا

/ أال ك٬ٮ رَل أـ ادؤ٦٪ني اثذٌل ثٕي الؿاٌٚح بكٮء ْٔي٥، ك٦٪١ؿ صكي٥حنتيّ: 
 ٝةؿ أ٬ة ا ٦٪٫، ك٬ٮ/ الـ٩ة، ك٨٦ ر٦ة٬ة ث٭ؾا ٤ٚي٥٤ٕ أ٫٩ اكٚؿ،ث٧ة ثؿَّ  اعئنح

 ثؿاءة كْل ،اإلٟٚ ٨٦ اعئنح ثؿاءة...» /(44/444) مك٥٤ رشح يف اجلٮكم
 ااكٚؿن  وةر - ثة كا٣ٕيةذ - إنكةف ٚي٭ة تن١ٟ ٤ٚٮ ا٣ٕـيـ، ا٣ٞؿآف ث٪ه ُٕٝيح

  «.ادك٧٤ني ثإدمةع اؽًّ ؿدى مي 
 ثبل ؿٛى كى  ٦٪٫، ا ثؿأ٬ة ث٧ة اعئنح ٝؾؼ ٨٦» /يًٕل أثٮ ا٣ٞةيض كٝةؿ

 ( لنيغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح.7/4020) الىةرـ ادك٤ٮؿ ىلع مةد٥ الؿقٮؿ «.ػبلؼ
 /(7/4020ٔٞت الكـ أيب يًٕل يف ادىؽر الكةثٜ ) دي٧يح اث٨ ميغ اإلقبلـ كٝةؿ

 .«ل٥احل ث٭ؾا األا٧ح ٨٦ كاظؽ ٗري كرصح كاظؽ، ٗري ٬ؾا ىلع اإلدمةع ظىك كٝؽ»
                                                      

 .١٬ؾا يف األو٢، كالىٮاب/ ٝؿ٩ةف. كا٣ٞؿ٩ةف ٬ٮ/ ادليٮث ادنةرؾ يف ٝؿينذ٫ لـكصذ٫ 
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 رح٭٥ ا٧٤ٕ٣ةء أدمٓ كٝؽ» /(2/247) ا٣ٞؿآف دٛكري يف ٠سري اث٨ احلةِٚ كٝةؿ
٨ٍ  أف ىلع ٝةَجح ا جَّ٭ة ٦ى  يف ذ٠ؿ اذلم ٬ؾا ثٕؽ - ث٫ ر٦ة٬ة ث٧ة كر٦ة٬ة ٬ؾا، ثٕؽ قى

 «.ل٤ٞؿآف ٦ٕة٩ؽ أل٫٩ اكٚؿ؛ ٚإ٫٩ - اآليح
 يف كالك٭يٌل ،(4/403) ادٕةد زاد يف ا٣ٞي٥ اث٨ ادؾ٠ٮر اإلدمةع ٢ٞ٩ كذ٨

  .(460ص/) اإللكي٢ يف كالكيٮيط ،(161ص/) الؿقٮؿ قرية يف ؿٮا٣ٛى

ًّا قتٌ بأْ٘ َعا١ٜٚ اتٗاّ   ذيو َٔ بس٤ٟ ٖٚٛ ،عً

ا إحلٟ رصٚ٪ة كإذم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ  أمًف ٚكِل» /(40ص/) اجل٨ ٨٦ ٩ٛؿن
ة األ٦ح ػّس ،األ٦ح ػّس أل٫٩ دةذا؟ األ٦ح ة مؼىن  لٮ اذلم نؼهال ذلٟ ،ْٔي٧ن

 يف صؽيؽ ٨٦ اإلقبل٦يح احليةة يٕيؽ أف القذُةع – ٬ٮ ٝةؿ ٧٠ة – ٝؽ٦ةق اقذٞؿت
 د٤ٌي٢ اجلةس ٩ٛٮس يف كظؽزخ ادلي٨ يف ظؽزخ ٝؽ ا٣يت األميةء كي٘ري األ٦ح ٬ؾق

 «.٦ٕةكيح ٨٦ ثذؼُيٍ م٤ض٥ اث٨ ٝذ٫٤ .٫ ٤ٔي٫ الكبلـألية٦ الكةثٞح ا٣ٛرتة يف
 اإل٦ةـ ٝذ٢ دةذا» /(2ص/) ٌٔل اإل٦ةـ ٭ةداقتن ذ٠ؿلم٤ـ٦ح  يف أيٌة ٝةؿك

 بكيٙ ا٣ٞؽر، حل٤ح يف رمٌةف، م٭ؿ يف ادكضؽ، يف اجلعٮ/ ٬ؾا ىلع ٌٔل
 ٚي٧ة ظل٥ مؼه كب٧ؤامؿة األ٦ح، ٬ؾق ىلع حمكٮب رص٢ ادك٧٤ني، ىلع حمكٮب

 .«األ٦ح ٬ؾق ثٕؽ
ة ٝةؿك ٌن  ٢يٞذ أل٥» /(47ص/) الؿاثٓ ادلرس - ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي

 ادذ٭٥ ٬ٮ ٦ٕةكيح ،صي٢ ثٕؽ صيبلن  ا٣ٕؿب يذٮال٥٬ ٨٦ ٝج٢ ٨٦ ٨٦؟ ٝج٢ ٨٦ ؟ ٌٔل
 احلك٨ ٝذ٢ ظى٢ ٦ةذا ز٥ ٝةؿ/ أف إىل ...ٌٔل اإل٦ةـ اٗذيةؿ ٤٧ٔيح ثرتديت

ة ٌن  .«٦ٕةكيح ٝج٢ ٨٦ أي
 ادكأ٣ح ٬ؾق يف كالكري اتلةريغ ٠ذت الؿاٌٚح/ كبني ي٪٪ةث احلل٥ كُيُج:

 ٨٦ زبلزح ٣ٞذ٢ ػُُٮا اخلٮارج أف اكٚح اإلقبلـ أ٢٬ ٓمؿاص ذ٠ؿت ٚٞؽ كأ٦سةرة،
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٧ؿك ك٦ٕةكيح، ٌٔل، ادؤ٦٪ني أ٦ري ك٥٬/ الىعةثح، ـمٮا ،ا٣ٕةص ث٨ ٔك  ىلع ٔك
 اثلبلزح الىعةثح ػؿكج ٔ٪ؽ كاظؽة، قةٔح كيف كاظؽ، يٮـ يف ٬ؾا خمُُ٭٥ د٪ٛيؾ

ذ٢، ٌٔل ٚؼؿج ا٣ٛضؿ، لىبلة ادؾ٠ٮري٨ ٞي ؿح ٚ  ؿك٧ٔ خيؿج كل٥ ٦ٕةكيح، كصي
 االزين األا٧ح قرية ٠ذةب ٨٦ احلل٥ ٬ؾا أػؾ احلٮيث ةظكي٪ن  ٢ٕ٤ٚ ث٫، اكف دؿض
 ادؤامؿة ذ٠ؿ ادؤ٣ٙ ٚ٭ؾا الؿاٌٚح، ٠جةر أظؽ احلكين ٦ٕؿكؼ ٬ةم٥ دؤ٫ٛ٣ ٔرش
 ٣ٞذ٢ خمُُةن  اكف ٦ٕةكيح أف أػؿل/ ركايح كذ٠ؿ اإلقبلـ، أ٢٬ ٠ذت يف ذ٠ؿ٩ة٬ة ٧٠ة
 جيؽ ال ابلةظر ك٣ل٨» ٝٮهل/ ثؽحل٢ ،٤ٔي٭ة يٕذ٧ؽ كل٥ ٤ٔي٭ة، دحلبلن  يؾ٠ؿ كل٥ ،ٌٔل
 رصٕ٪ة كإذا .«اجلعٮ ث٭ؾا ل٧٤ؤامؿة اتلؼُيٍ ىلع دحلبلن  ادىةدر ٨٦ أيؽي٪ة ثني ٚي٧ة
 الكنيني. ادؤرػني ٔ٪ؽ كصؽ ٦ة إال جنؽ ال ،الؿاٌٚح ٔ٪ؽ اتلةريغ ٠ذت إىل

 ،اللك٧ةت أقٍٞ ٦ٕةكيح يف ٤ٚ٭٥ ،دنذٔل ال كقٛةقٛ٭ة الؿاٌٚح ٚكٛة٬ح
 مبلز٫٦ يف ظكني أكرث كٝؽ ،إيةق كدلٛري٥٬ هل، ٣ٕ٪٭٥ ٨٦ دٟٔ ا٣ٕجةرات، كأرذؿ

 ك٨٦ قجٞ٭٥، ك٨٦ اخل٧ينيني ثأقبل٫ٚ/ اٝذؽاء ٦ٕةكيح ىلع الننيٓ ٨٦ احلٍ
 اإل٦ةـ مٮاٝٙ لٮال» /(4ص/) ٌٔل اإل٦ةـ اقتن٭ةد ذ٠ؿلم٤ـ٦ح  يف ٝٮهل ذلٟ
 داػ٢ ٨٦ ثىٛةا٫ إحل٪ة ادلي٨ كو٢ دة ث٪ٞةكد٫ إحل٪ة ادلي٨ كو٢ دة الكبلـ ٤ٔي٫ ٌٔل

 قؽة إىل ػ ال٤ٕني اث٨ ال٤ٕني ك٬ٮ ػ ٦ٕةكيح أكو٢ اذلم االحنؿاؼ ذلٟ ٧٤ّةت
 «.األ٦ح ٬ؾق رٝةب ىلع يذعل٥ أف إىل احلل٥

 ع٢ً يًصال٠ اتبّع ايصحاب١ ع٢ً ايصال٠ ٜٓهس احلٛثٞ

 بٗا. جدٜسٜٔ غري ألِْٗ ايٓيب

 اآلػؿكف صةء» /(7ص/) كآهل حم٧ؽ ىلع الىبلة ٦ٕىنم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
 دٞؿيجنة أ٩ٛك٭٥ يٕؽكف آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات اجليب ٨٦ دنج٭ةن  أكرث ٥٬ اذلي٨
 ٠ذةثح أز٪ةء أك لك٧ح أز٪ةء اجليب ىلع يى٤ٮف ٔ٪ؽ٦ة )كأوعةث٫( ٚأًةٚٮا ١٬ؾا

ٮع، ٚن  يـيؽكا أف يكذُيٕٮا ل٥ ٣ل٨ مًٮ اك ةظؿ  ػ٢دا كآهل اجليب ىلع الىبلة يف أظؽن
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 يؽػ٢ أظؽ ال النلك ث٭ؾا الىبلة داػ٢ آهل كىلع اجليب ىلع الىبلة ظْٛخ الىبلة،
ا )كأوعةث٫(  الىبلة/ داػ٢ كيٞٮؿ يىٌل مك٥٤ ٚلك اجلةس، ىلع ظضح تلجًف ،أثؽن

 و٤يخ ٧٠ة حم٧ؽ آؿ كىلع حم٧ؽ ىلع كبةرؾ حم٧ؽ آؿ كىلع حم٧ؽ ىلع و٢ امهلل»
 ،ٗري٥٬ دكف يؾ٠ؿ٥٬ ١٬ؾا «دليؽ حيؽ إ٩ٟ إثؿا٬ي٥ آؿ كىلع إثؿا٬ي٥ ىلع كبةرًلخ

 إىل ٚيى٢ يذعؽث ٔ٪ؽ٦ة خيُت ٔ٪ؽ٦ة اد٪ةقجةت ثٞيح يف ٗري٥٬ يؾ٠ؿ اكف كإف
 أوعةث٫، كىلع آهل كىلع اجليب ىلع ٚيىٌل آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات اجليب ذ٠ؿ

 ي٤٧ٕٮف؟ ١٬ؾا أ٣يف
 كالىعةثح (آهل كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات اجليب ٨٦ دنج٭ة أكرث ٬ؤالء ٢٬ ٩ٞٮؿ/

 ثأ٫٩ ٩ٞٮؿ/ ٚ٭٢ !٤ٔي٭٥؟ يى٢ ل٥ ٥٤ٚ ،الىبلة ٬ؾق يف يرشًلٮا ثأف صؽيؿي٨ اك٩ٮا إف
، ٚ٭ٮ اإذن  ل٤ٌٞيح؟! يت٪ج٫ ل٥  ٢ٛٗ آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات أ٫٩ رب٧ة أك ٝرصَّ

 ظج٫ يف ك٬ٮ يٕؿؼ، ٬ٮ ،ال ث٭ة؟ ٩يجء أف يٛؿض الٮاٝٓ كأف ث٭ة، صب٪ة ٚ٪ع٨
 يؿل آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات أ٫٩ أـ ر٥، ٦٪ة ةظجًّ  أكرث أوعةث٫ ٨٦ ل٧٤ؤ٦٪ني

ٕيح أم ثةٔذجةر أوبلن، الىبلة يف ثةدلػٮؿ صؽيؿي٨ ٗري أ٩٭٥  ٧٤ٚةذا ،٤ٔي٭ة اك٩ٮا ًك
 .؟!الىعةثح ىلع الىبلة يٌيٛٮف
 ابلؼةرم كيؿكم احلؽير يؿككف ٥٬ أل٩٭٥ ؛ثؽٔح ْل ٬ؾق ،ةإَبلٝن  رة ٦ربر ال

َ  إِنَّ ﴿اآليح دٛكري يف إًةٚح)كأوعةث٫( دكف كآهل حم٧ؽ ىلع الىبلة ٩ٛك٫  ٱّللَّ
ۥ ُّ َلىهَِهَخ ٌَ ِ   ََعَ  يَُطئُّنَ  َو ا ٱۡلَِّبّ َٓ حُّ

َ
أ ََ  َيى ِي ْ  ٱَّلَّ ٔا ُِ ٌَ ْ  َءا ٔا ْ  َغيَۡيِّ  َضيُّ ٔا ٍُ ِ ا وََشّي ًٍ  ﴾٥٦ تَۡصيِي

 ر٥ ٚجني ٦جني، إ٫٩ يٞٮلٮف/ أ٣يكٮا ٧٤ٔ٭٥، ٚ٭ٮ ٤ٔي٫( )و٤ٮا ٚٞةؿ/ [23 األظـاب/]
 الىبلة ص٢ٕ ث٢ ؛«حم٧ؽ آؿ كىلع حم٧ؽ ىلع و٢ امهلل ٝٮلٮا/» ٝةؿ/ ٤ٔي٫، ٩ىٌل ٠يٙ

ـءن  آهل ىلع َ  إِنَّ ﴿ حم٧ؽ/ ىلع و٤ٮا اآليح يف كرد أل٫٩ ٤ٔي٭٥ الىبلة ٨٦ اص  ٱّللَّ
ۥ ُّ َلىهَِهَخ ٌَ ِ   ََعَ  يَُطئُّنَ  َو ا ٱۡلَِّبّ َٓ حُّ

َ
أ ََ  َيى ِي ْ  ٱَّلَّ ٔا ُِ ٌَ ْ  َءا ٔا  دذ٥ إ٧٩ة ؛٤ٔي٫ ٚةلىبلة ﴾َغيَۡيِّ  َضيُّ
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 أ٩ٟ ثةٔذجةر آػؿي٨ ةأمؼةون  دٌيٙ أف ٬ٮ ٧٤ٟٔ ٧٠ة آهل كىلع ٤ٔي٫ دىٌل ثأف
ٮع ث٭ؾا ٔبلٝح رة ٣يف ٌٝيح ٚ٭ؾق مؤ٦٪ني دؿا٥٬  «.ادًٮ

 مكأ٣ح الؿقٮؿ ىلع ل٤ىبلة دجٕةن  الىعةثح ىلع الىبلة كُيُج:
 ٬ؾق كم٤ؼه رشٔيذ٭ة، أك ثؽٔيذ٭ة حيؿر ظىت احلٮيث مأف ٨٦ ٣يكخ ٚٞ٭يح،

 ٗري ص٢ٕ صٮاز ىلع كادٛٞٮا» /(205ص/) األذاكر يف اجلٮكم اإل٦ةـ ٝةهل ٦ة ادكأ٣ح/
ٕن  األ٩بيةء  ،كأوعةث٫ ،حم٧ؽ آؿ كىلع حم٧ؽ ىلع و٢ امهلل /ٚيٞةؿ ،الىبلة يف ر٥ ةدج

مؿ٩ة كٝؽ ،ذلٟ يف الىعيعح لؤلظةدير كأدجة٫ٔ؛ ،كذريذ٫ كأزكاص٫،
ي
 ،ا٣تن٭ؽ يف ث٫ أ

ة الىبلة ػةرج ٤ٔي٫ الك٤ٙ يـؿ كل٥ ٌن ٚة٩ْؿ ٠يٙ ظىك ٬ؾا اإل٦ةـ االدٛةؽ  «.أي
 ىلع اجلٮاز، ٚيأيت احلٮيث ٚيعل٥ ٤ٔي٭ة ثةبلؽٔح.

 يف األٚ٭ةـ صبلء يف ادكأ٣ح ٬ؾق يف ٛىفاجلَّ  ا٣ٞي٥ اث٨ ا٣ٕبل٦ح أَةؿ كٝؽ
 أف ادكأ٣ح/ ٬ؾق يف اخلُةب كٚى٢» ٝةؿ/ (247ص/) األ٩ةـ ػري ىلع الىبلة
 ٗري٥٬. أك كذريذ٫، كأزكاص٫، آهل، يلٮف أف إ٦ة يباجل ٗري ىلع الىبلة

ح ٤ٔي٭٥ ٚةلىبلة األكؿ اكف ٚإف  كصةاـة ،اجليب ىلع الىبلة ٦ٓ مرشٔك
  ٦ٛؿدة.
 ٚي٭٥ يؽػ٢ اذلي٨ ة٧ٔٮ٦ن  ا٣ُةٔح كأ٢٬ ادبلالح، اكف ٚإف /اثلاين وأٌا 

ري٥٬؛ - كالكبلـ الىبلة ٤ٔي٭٥ - األ٩بيةء ة ذلٟ صةز ٗك ٌن  ىلع و٢ امهلل ٚيٞةؿ/ ،أي
 «.أدمٕني َةٔذٟ كأ٢٬ ادٞؿبني، مبلالذٟ
ًل ابليخ كآؿ الىعةثح أف ا٣ٞي٥ اث٨ ٢ٞ٩ أٚةد كُيُج:  ال ثة٧ٕ٣ٮـ، ٤ٔي٭٥ ييىى

 .ألٚؿاد٥٬ ثةتلٕيني
 ،ة٦ٕي٪ن  ةمؼىن  اكف كإف» /(241ص/) األٚ٭ةـ صبلء يف ا٣ٞي٥ اث٨ ٝةؿ /حنتيّ

 لاكف ثذعؿي٫٧ ٝي٢ كلٮ ث٫، خي٢ ال امٕةرن  ٤ٔي٫ الىبلة يذؼؾ أف ٠ؿق ٦ٕي٪ح؛ َةاٛح أك
 ك٬ؾا ٦٪٫، ػري ٬ٮ ٨٦ أك ٩ْريق، ٦٪٭ة ك٦٪ٓ هل، امٕةرن  ص٤ٕ٭ة إذا قي٧ة كال كص٫، هل
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 كال ،كالكبلـ الىبلة ٤ٔي٫ ٝةلٮا/ ذ٠ؿكق ظير ٚإ٩٭٥ ،ثٌٕل الؿاٌٚح د٢ٕٛ ٧٠ة
 ث٫، خي٢ ال مٕةرنا اختؾ إذا قي٧ة ال ،٦٪٫ ذ٪ٮع ٚ٭ؾا ٦٪٫، ػري ٬ٮ ٚي٨٧ ذلٟ يٞٮلٮف

 ٧٠ة مٕةران  ذلٟ جي٢ٕ ال حبير ،أظية٩نة ٤ٔي٫ وًل فإ كأ٦ة ٦ذٕني. ظينبؾ ٚرتًل٫
 «.ث٫ ثأس ال ٚ٭ؾا ...الـٌلة داٚٓ ىلع ىٌلي

 ٨٦ الؿاٌٚح ٤ٔي٫ ٦ة ْل ادجذؽٔح الىبلة أف يذٌط ذ٠ؿق قجٜ ٦ة ًٕٚل كُيُج:
  .مبلز٫٦ ثٕي يف احلٮيث ظكني ي٢ٕٛ ٧٠ة ابليخ، آؿ ٨٦ أٚؿاد ىلع الىبلة

 ظًِ نٌ أساس أِْٗٚ ايشًف عُّٛ يف احلٛثٞ عٔط

 د٪٤ُٜ» /(41ص/) اثلةين ادلرس – ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
ة ٌن  الك٤ٙ ق٧ٮ٥٬ اذلم الىة٣ط، الك٤ٙ ٩٭ش ىلع ٩٪٤ُٜ أف كظؽة ٬ذةٚةت/ أي

 «.األ٦ح كٚؿؽ األ٦ح، ٥٤ّ أقف ٨٦ ٥٬ ٬ؾق، ثةأل٦ح ٣ٕت ٨٦ ك٥٬ الىة٣ط،
ة ٝةؿك ٌن  أ٩ة» /(5ص/) األكؿ ادلرس – األػبلؽ ماكرـ ّبلؿ يفـ٦ح م٤ يف أي
 األكاا٢ ادك٧٤ٮف ختةذلٮا، اذلي٨ األكاا٢ ادك٧٤ٮف لك٫/ ا٣ٕةل٥ يف ا٣ٛكةد أف أٔذٞؽ
 يذع٢٧ ٨٦ ٥٬ ا؛ دي٨ ٩رص ٨ٔ ٕٝؽكا اذلي٨ األكاا٢ ادك٧٤ٮف ظؿٚٮا، اذلي٨

 ث٧كذٮل األ٦ح ؾق٬ دلٮف أف دكف ظةلٮا ٨٦ ٥٬ أل٩٭٥ لك٭ة، ا٣برشيح صؿي٧ح
 ٨٦ اد٤ُٮب ٬ٮ اكف ٬ؾا ادل٩ية، ثٞةع لك إىل الؿقة٣ح ٚذع٢٧ ث٧كبٮحلذ٭ة، اجل٭ٮض
 «.ا٣ٕؿب

 كاجل٭٧يح، كا٣ٞؽريح، اكدٕزت٣ح، - الٌبلؿ ٚؿؽ ٨٦ ٚؿٝح أم د٨ُٕ ل٥ كُيُج:
 ٚ٭ةدةف ابلةَ٪يح، كاإلق٧ةٔي٤يح الؿاٌٚح، إال الك٤ٙ ٧ٔٮـ يف - كاخلٮارج كادؿصبح،
  الـ٩ؽيٜ قجأ ث٨ ٔجؽا ا٣ٛؿٝذني/ ٬ةدني كٝؽكة احلٮيث، ظكني ٝؽكة ٧٬ة ا٣ٛؿٝذةف

 .الالكب صيٙ ىلع ث٫ ي٧ؿ      دحلبلن  هل ا٣٘ؿاب ص٢ٕ ك٨٦
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 جتةكز ٚ٭ٮ ؛«لك٭ة ا٣برشيح صؿي٧ح يذع٢٧ ٨٦ ٥٬» الك٤ٙ/ يف احلٮيث ٝٮؿ كأ٦ة
 ك٦ة ا٫ٔ،ثأ٩ٮ كالرشؾ ثأ٩ٮا٫ٔ، ا٣لٛؿ ين٢٧ )صؿي٧ح( ٤ِٚٛ ،ٝيٮد كال ظؽكد، ثؽكف

  دك٩٭٧ة.
 الكةٔح. ٝيةـ إىل الك٤ٙ ٔ٭ؽ ٨٦ الاكٚؿة األم٥ ين٢٧ )ا٣برشيح( ك٣ِٛ

 اهلل زسٍٛ ٜعظُٕٛ ال بأِْٗ ايش١ٓ أٌٖ احلٛثٞ اتٗاّ

 ال اإذن » /(5-4ص/) األكؿ ادلرس ػ ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
 ٦ٓ ٚةذ٬جٮا اإذن  أظؽ، إىل حنذةج ال ٔؿب حن٨ ٦جني، ٔؿيب ث٤كةف ٚ٭ٮ أظؽ إىل حنذةج

 الٮ٬ةثيٮف، يٞٮؿ اكف ٧٠ة الكبل٦ح، ك٦ٓ كالؿقة٣ح اد١ذٮب كو٤خ أ٩خ الكبل٦ح،
ا ا٧ًع٤خ كرؾا اثلٞةٚح، ث٭ؾق يتسٞٛٮف اك٩ٮا  ا )و٤ٮات ا رقٮؿ ٧ْٔح صؽًّ
 «.٩ٛٮق٭٥ يف آهل( كىلع ٤ٔي٫

٥ ٨٦ ٔبل٦ح كُيُج:  ْ ٕى  ادجةع كْل كّة٬ؿة/ كاًعح ا رقٮؿ يي
ًۡ  إِن كُۡو ﴿دٕةىل/ ٝةؿ ذ٫،قن َ  ُُتِتُّٔنَ  ُنُِخ ًُ  ـَٱحَّتُِػِٔن  ٱّللَّ ُ  ُُيۡتِۡتُس ًۡ  َوَيۡؾفِرۡ  ٱّللَّ ًۡ   ىَُس  ُذُُٔبَُس
 ُ ً   َدُفٔر   َوٱّللَّ  أف - كاألظـاب ا٣ٛؿؽ ٧ٔٮـ ٔ٪ؽ - ك٤ٕ٦ٮـ [74 ٧ٔؿاف/ آؿ]﴾٣١ رَِّخي
 يف أ٩٭٥ ٧١ٚة ،ا رقٮؿ ادجةع يف ا٭ؽن صي  يألٮف ال ٔرص لك يف ح٪َّ الك   أ٢٬

مٮا ل٥ ادةيض ؽ   ك٬ة الرشٔيح؛ األظاكـ ىلع ا٣ٕةدات كال اجله، ىلع كا٣ٞيةس الؿأم يٞي
 .اآلػؿ كالؿأم ثةلؿأم ٔ٪٭ة يٕرب ا٣يت ادلي٧ٞؿاَيح يٞج٤ٮا ل٥ ا٣ٕرص ٬ؾا يف ٥٬

 أ٩٭٥ األظـاب ثٕي يؿ٦ي٭٥ ،اجلجٮم اد٪٭ةج ادجةع يف أ٩ٛك٭٥ الك٪ح أ٢٬ كدضة٬ؽة
 احلٮيث اختؾ ا٣يت - اٌٚحالؿ أ٦ة ،زةثذٮف ٦ذجٕٮف ث٢ ٠ؾلٟ، ك٣يكٮا ،٦تنؽدكف

ىؿَّؼ أ٫٩ ثؽٔٮل - ل٤ٞؿآف ٧ٚ٪ةثؾد٭ة - دي٪نة هل َؿيٞذ٭ة  ألكرث كرد٬ة ٦ٕؿكٚح، – حمي
ا ؛ابليخ آؿ ٨ٔ وط ٦ة كدؿًل٭ة ٤ٕ٦ٮ٦ح الىعيعح اجلجٮيح الك٪ح  نكت ٦ة ىلع أذ٧ةدن
٥ أف يكذعٜ اذلم ٬ٮ ٨٧ٚ من٭ٮرة، َؿيٞح األثةَي٢ ٨٦ إحل٭٥ ٍلى  ال ثأ٫٩ ٤ٔي٫ حيي
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ًۡ ﴿ الؿاٌٚح؟. أـ ح٪َّ الك   أ٢٬ ؟رقٮهل كال دي٪٫، كال ا، ي٥ْٕ ا َىُس ٌَ

َٔن  ٍُ  .﴾٣٦َنۡيَؿ َُتُۡه
 ٔ٪ؽ٦ة الظْٮا» /(4ص/) اثلةين ادلرس ػ ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك

 لك٧ح ك٦ٓ ٧٠ع٧ؽ (آهل كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ ٦ٓ يذٕةم٢ ٨٦ صةء
 ز٥ الكبل٦ح ك٦ٓ لآلػؿي٨ كيكريق ةم١ذٮبن  يأػؾ ا٣ٞؿيح َؿؼ ٨٦ رقٮؿ أ٫٩ )رقٮؿ(

 ا )و٤ٮات ا لؿقٮؿ خت٤ٜ أال ىلع ٤٧ٕٚٮا اد٪٤ُٜ ٬ؾا ا٤ُ٩ٞٮا ٔ٪ؽ٦ة الٮ٬ةثيٮف ٦ةت،
 أ٩ٛك٭٥ يف ٥٬ أوجعٮا كًليٙ ٤ٔي٫ جت٪ٮا ٠يٙ اجلٛٮس يف ٧ْٔح آهل( كىلع ٤ٔي٫

ّن  ةأصبلٚن   آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ ٝجح ٔ٪ؽ دؿا٥٬ ...ٝكةة ةٗبل
 يلنٙ ٦ة آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات هل الـااؿي٨ أكقةط يف يْ٭ؿ أال حيةكلٮف

 «.رشٌلن  ٩ْؿ٥٬ يف اتلْٕي٥ أوجط هل دْٕي٧٭٥ ٨ٔ
 ٔ٪ؽ حتى٢ ا٣يت الرشؾ ككقةا٢ ابلؽع ٨ٔ حمة٦ينة احلٮيث ظكني ا٤ٞ٩ت كُيُج:

 ادكةا٢، ث٭ؾق هل ٥٤ٔ ال كظكني كأ٦سةر٥، الؿاٌٚح ٨٦اجليب ٝرب زيةرة
 ابلؽع. ٨ٔ ثإثٕةد٥٬ ادك٧٤ني ٔجةدات ىلع ظةْٚٮا ٣ٞةؿ/ كأ٩ىٙ ث٭ة ٥٤ٔ كلٮ

 ٚعُس بهس أبا ٜٛايٞ ألْ٘ نً٘ اإلسالَٞ يًعامل احلٛثٞ حمازب١

 ٤ٚ٪أت اإذن » /(42ص/) اثلة٣ر ادلرس ػ ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
٧ؿ ثلؿ أيب لآلػؿي٨  كظىت ادٞةـ ٬ؾا ألظؽ ٣يف أ٩ٛك٭٥ الىعةثح ٨٦ اللك ث٢ ؛ٔك

ٛن  ٍٚٞ ٣يف اآليح ٬ؾق ث٧س٢ يذ٤ٕٜ ٚي٧ة ٧ؿ ثلؿ أيب ٨٦ ةمٮٝ  اللك ك٨٦ ث٢ ؛ٍٚٞ ٔك
 ٌٔل لئل٦ةـ قذ١ٮف ٦٭٧ح أكؿ ألف ٤ٔي٫ الكبلـ ٌٔل اإل٦ةـ يذٮلٮا ثأف م٤ـمٮف أ٩٭٥

 )و٤ٮات ا رقٮؿ ركح دٛةرؽ أف ثٕؽ ٨٦ ْل ال١ربل اد٭٧ح ٬ؾق الكبلـ ٤ٔي٫
 اذلم ٬٪ة الٮاليح مكأ٣ح ثأف ٚ٭٧٪ة اإذن  ٝةؿ/ أف إىل ادل٩ية... احليةة آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا
 ا٣ٛبلين ادضذ٧ٓ يلٮف أف األ٦ح دلٮف أف اد٭٥ ادٞةـ ٬ؾا يف إحل٭ة ذٮص٭ٮف٦ حن٨
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 ،أكخلٟ دٕين ال ثأ٩٭ة ثٕؽ ٩ٛ٭٥ أل٥ ،ادٮاص٭ح ٦يؽاف يف قي٤٘ت اذلم ا ظـب ٨٦
 يىط أف ٦ٞةـ ٣يف ٚةدٞةـ اإذن  ؟ٔس٧ةف كال ٧ٔؿ كال ثلؿ أثة ال ث٭ة ر٥ ٔبلٝح كال
٧ؿ ثلؿ كأثة  ٌٔل دذٮىل أف جلة س٧ةف ٔك  اآليح ٬ؾق دنكعت أف دؿيؽ كأ٩خ ٔك

ٕن  ٤ٔي٭٥  «.ةدمي
ٌن  ٝةؿك  ٩ٞٮؿ ٩أيت لٮ» /(4ص/) الؿاثٓ ادلرس ػ ابلٞؿة قٮرةم٤ـ٦ح  يف ةأي

 اذلم ٦ة يل/ ٢ٝ دٕةؿ ؟وغٍؽ ةكؽ أيب ٌَ ٌراًل  أُخً اـخفػحً ٌاذا ؿي٨/لآلػ
 هل، م٤ٜٛ كأ٩خ ،ـيِٓار ةكؽ أةٔ أُج لٔال ،هل تنذ٢٘ اذلم أ٩خ ٦٪٫؟ أ٩خ اقذٛؽت

 ٨ٔ يذلك٥ أظؽ ال ثأف اع٦ح رؤيح يُٕٮف حيةكلٮف ٤ٔي٫، تكرت حتةكؿ ٌٚةا٢، هل دل٧ٓ
ٮع يى٢ ال أص٢ ٨٦ ٦ةذا؟! أص٢ ٨٦ أصؿمٮا، ثأ٩٭٥ ٦ٕؿكٚني آػؿي٨ وعةثح  ادًٮ

 .«لك٧ح كال اق١ذٮا ٝةلٮا/ ني،ادٕين أكخلٟ األمؼةص دٞيي٥ إىل
ة ٝةؿك ٌن  الـيؽيح كحن٨» /(41ص/) اثلة٣ر ادلرس ػ ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي

 أال جيت اذلي٨ حن٨ ،ٗري٩ة ٝج٢ ٩ٛ٭٥ أف جيت ٨٦ الـيؽيح حن٨ ،٩يع أف جيت ٨٦
 ٨٦ ك٥٬ ،لؤل٦ح يٞؽمٮف اذلي٨ ألكخلٟ كالء ٨٦ ذرة ٭ةإحل يذؼ٢٤ أف ٤ٞ٣ٮب٪ة نك٧ط
 «.األ٦ح ٬ؾق رصح ٬ؽمٮا
ة ٝةؿك ٌن  يلٮف كظىت» /(7ص/) الؿاثٓ ادلرس – ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي

 اذلي٨ لآلػؿي٨ كالء ٨٦ ذرة دلي٪ة يجًف ال كظىت الكبلـ، ٤ٔي٫ ٌٔل لئل٦ةـ كالء دلي٪ة
 ٬ٮ ثل٫٤ ا٣ٕةل٥ ٬ؾا أك ػ أ٩ذ٥ دٛ٭٧ٮف لٮ ٝٓالٮا يف ػ األ٦ح ٬ؾق األ٦ح. ٬ؾق رضبٮا

٧ؿ، ثلؿ أيب اعل٥  اعل٥ ٬ٮ ثل٫٤ ا٣ٕةل٥ )٬ؾا ا٣ٕجةرة/ ٬ؾق دٕين ٦ة دٕؿٚٮف ٢٬ ٔك
٧ؿ( ثلؿ أيب  «.ٔك

ة ٝةؿك ٌن  ٗري أوجط» /(2ص/) اثلة٣ر ادلرس ػ ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي
ري ،ال١سري ؽٔ٪ ٦ألٮؼ  أيب ظٮؿ بنؽة اإلنكةف يذعؽث أف ال١سري ٔ٪ؽ مك٧ٮع ٗك
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٧ؿ ثلؿ س٧ةف ٔك ح كد٤ٟ ،ٔك   خمة٣ٛذ٭ة آزةر ٨٦ ٩ٕةين ٩ـاؿ ال ا٣يت ادض٧ٔٮ
 «.آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات كلؿقٮهل
ة ٝةؿك ٌن  ٤ٝ٪ة ٤ٚ٭ؾا» /(44ص/) األكؿ ادلرس ػ ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي
ة ٞن  ًْ ٌثاأل إحلّ وضيج ٌا وراء ًْ عؽرية مشلكث وغٍؽ ةكؽ أيب مشلكث إن /قةث
؛ ٬٪ة احل٢ احل٢، ٨ٔ ا٣ُٕل كراء ٬ؾق َة٦ح َة٦ح أ٣يكخ ،احلو غَ اىػىم وراء

٧ؿ ثلؿ أثة يذٮىل ٨٦ ٣ل٨  ظ٢ يٕؿؼ كال ادنلكح قجت يٕؿؼ ال ظبلن  يؿل ال ٔك
ى  ةيبالٮ٬َّ  ين   الك   ٝةؿ/ أف إىل ادنلكح... ى  ٬ؾا، ٦س٢ ظؽير ٨٦ ٨  جيي  أف مكذٕؽ ك٬ٮ ،٨  جيي

٧ؿ، ثلؿ أيب ٨ٔ يذؼًل كال لك٭ة األ٦ح دذع٥ُ  أ٩ٟ ىلع تن٭ؽ ٚأ٩خ اإذن  ،اإذن  ٔك
 ٬ؾق دذع٥ُ أف ٩ٛك٭ة ادنلكح حتت كأ٩خ ،ادنلكح ظ٢ ٨ٔ كدُٕل ،ادنلكح دٕيل
 «.ٔ٪٭٥ دذؼًل كال األ٦ح

ٟ ٣ٞؽ ،ا٣ٞةرئ أيخ كُيُج: ً  ؛احلٮيث ٬ؾا الكـ أمًؿ  لك ىلع احلؿب ٨٦ ٚي٫ ة٧ى ل
ةػىٮ ،الىعةثح ٨ٔ يرتىض كمك٧٤ح مك٥٤ ٧ؿ ثلؿ أثة ون  .ٔك
ريق احلٮيث يى٪ٓ ك٦ةذا  ثلؿ أثة دٮيل ٨٦ اجلجٮة ثيخ آؿ ٤ٔي٫ ث٧ة الؿاٌٚح ٨٦ ٗك
٧ؿ ري٥٬ ٔك  ا٣يت ،الىعيعح اآلزةر ذلٟ ىلع ٩ىخ ٧٠ة ؟!الىعةثح ٨٦ ٗك

 يؽيٟ/ ثني قنّسد٬ة
 ال١ٛةيح يف كاخلُيت ،(276ر٥ٝ/) اخل٤ٛةء ٌٚةا٢ يف ٩ٕي٥ أثٮ أػؿج

 ،ح٤ى ٛى غى  ث٨ قٮيؽ ٨ٔ َؿيٞني ٨٦ (1/474) ا٣٘ةثح أقؽ يف رياألز كاث٨ ،(4461)
٧ؿ ،ثلؿ أثة /يٞٮلٮف ك٥٬ النيٕح ٨٦ ث٪ٛؿ مؿرت /ٝةؿ  /ٝةؿ كينذٞىٮ٩٭٧ة ٔك

 ك٥٬ أوعةثٟ ٨٦ ث٪ٛؿ مؿرت إين ،ادؤ٦٪ني أ٦ري ية /٤ٞٚخ ٌٔل ىلع ٚؽػ٤خ
٧ؿ ثلؿ أثة يؾ٠ؿكف  أ٩ٟ كفيؿ أ٩٭٥ ٤ٚٮال هل، أ٬بلن  ٬ؾق ٨٦ ٧٬ة اذلم ث٘ري ٔك

 أ٧ًؿ أف ثة أٔٮذ» /ٌٔل ٚٞةؿ ذلٟ، ىلع اصرتءكا ٦ة ث٫ دل٧٤ٮا ٦ة ٦س٢ ىلع د٧ٌؿ
 أػٮا اجل٧ي٢، احلك٨ إال ر٧ة أ٧ًؿ ٨٦ ا ٨ٕ٣ اديض، ٤ٔي٫ أد٧ىن اذلم إال ر٧ة
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 ا٣ٕني دا٦ٓ ٩٭ي ز٥ «!٤ٔي٭٧ة ا رحح ككزيؿاق، كوةظجةق، ،ا رقٮؿ
 ىلع ٝةثي ك٬ٮ ٦ذ١٧٪نة ٤ٔي٫ ٚض٤ف ،اد٪رب وٕؽ ظىت حليذ٫، ىلع ٝةثي ك٬ٮ يجيك،
 ز٥ ،ث٤ي٘ح مٮصـة خبُجح ٚتن٭ؽ اجلةس، هل اصذ٧ٓ ظىت ثيٌةء، كْل ٚي٭ة، ي٪ْؿ حليذ٫

 كذة ،٦ذزنق ٔ٪٫ أ٩ة ث٧ة ادك٧٤ني كأثٮم ،ٝؿيل مؽى يَّ قى  يؾ٠ؿكف أٝٮاـ ثةؿ ٦ة أال» /ٝةؿ
 إال حيج٭٧ة ال ا٣نك٧ح؛ كبؿأ ،احلجح ٤ٜٚ كاذلم ال ،٦ٕةٝت ٝةلٮا ٦ة كىلع ثؿمء، يٞٮلٮف
 الىؽؽ ىلع ا رقٮؿ وعجة ،ردم ٚةصؿ إال يجٌ٘٭٧ة كال ،دٌف مؤ٨٦

 وعيعح. كْل ٬ؾق، ػُجذ٫ آػؿ إىل «...كي٪٭يةف يأمؿاف ،كالٮٚةء
٧ؿ ثلؿ أيب ٢ٌٚ يف ٌٔل ٨ٔ الىعيعح كاآلزةر  قجٜ ٠سرية، ٔك

ح ذ٠ؿ ٧ؿ ثلؿ أليب احلٮيث )ٔؽاكة ثةب/ يف ٦٪٭ة دل٧ٔٮ   .(ٔك
٧ؿ ثلؿ أليب ابليخ آؿ دٮيل ىلع ادلا٣ح اآلزةر ك٨٦  ث٨ حم٧ؽ ٨ٔ صةء ٦ة /ٔك

 ٨ٔ أػربين ٚٞةؿ/ [احلكني ث٨ ٌٔل يٕين/] أيب إىل رص٢ صةء ٝةؿ/ احلكني ث٨ ٌٔل
 الىؽيٜ؟ كتك٧ي٫ ا، يؿحٟ ٥ٕ٩ ٤ٝخ/ ٝةؿ/ «تكأؿ؟ الىؽيٜ ٨ٔ» ٝةؿ/ ثلؿ؟ أيب

ٟى ٤ى لى زى » ٝةؿ/   ذ
ي
ةؽ  ًو  /ةقي ٧َّ قى  ؽٝى  ،ٟى ٦  أ ٞن ٟى ٦ً كى  ين  ٦ً  ريه ػى  ٮى ٬ي  ٦٨ى  ي  ،ا رقٮؿ /٪

ة يك٫٧ ل٥ ٨٧ٚ كاأل٩ىةر، كاد٭ةصؿكف، ٞن  اآلػؿة، يف كال ادل٩ية يف ٝٮهل ا وؽؽ ٚبل وؽي
٧ؿ ثلؿ أثة ٚأظت اذ٬ت  يف ادلارُٝين ركا٬ة.«ٔ٪ٌف ٚيف إز٥ ٨٦ اكف ٧ٚة ،كدٮر٧ة ٔك

 ظك٨. ؽ٬ةكق٪ ،(14/756) ٜدمن دةريغ كيف ،(33 )ر٥ٝ/الىعةثح ٌٚةا٢
 ا٣ٌٛةا٢ يف ادلارُٝينك ،هل كال٤ِٛ (443) ا٣ٌٛةا٢ يف أحؽ كركل

 ث٨ قةل٥ ٨ٔ ٌٚي٢ ث٨ حم٧ؽ ٨ٔ (4405) الرشيٕح يف كاآلصؿم ،(25-76-77)
٧ؿ؟ ثلؿ أيب ٨ٔ اكصٕٛؿن  صٕٛؿ أثة قأ٣خ ٝةؿ/ ظٛىح أيب  ،قةل٥ ية» يل/ ٚٞةال ٔك

 ية» حم٧ؽ/ ث٨ صٕٛؿ يل كٝةؿ ٝةؿ/ .«٬ؽلن  إ٦ةَل اك٩ة ٩٭٧ةٚإ ٔؽك٧٬ة؛ ٨٦ ثؿأكا دٮر٧ة،
 يٮـ حم٧ؽ مٛةٔح ٩ةتلين ال» كٝةؿ/ ٝةؿ/ .«!صؽق؟ الؿص٢ أيكت صؽم، ثلؿ أثٮ ،قةل٥

 صيؽ. ق٪ؽق ادؾ٠ٮر كاألزؿ .«ٔؽك٧٬ة ٨٦ كأثؿأ أدٮال٧٬ة، أك٨ ل٥ إف ا٣ٞية٦ح
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 ٔكة٠ؿ كاث٨ ،(2132) كالبللاكيئ ،(24) الكةثٜ ادىؽر يف ادلارُٝين كركل
 أػربين /ٌٔل ث٨ حم٧ؽ صٕٛؿ أليب ٤ٝخ /ٝةؿ ،اجلٮاء ٠سري ٨ٔ هل، كال٤ِٛ (21/255)

٧ؿ، ثلؿ أىب ٨ٔ   ٔك
ى
 ك٦زنؿ ال،» /ٚٞةؿ ؟ ث٫ ذ٬جة أك ،ميبنة ظٞل٥ ٨٦ ة٧ى ٤ى ّى أ

 /ٝةؿ «ػؿدؿ ظجح ـفد ٦ة ظٞ٪ة ٨٦ ٩ة٧٤ّة ٦ة ،ا٩ؾيؿن  ل٤ٕةل٥ حل١ٮف ٔجؽق ىلع ا٣ٛؿٝةف
 .«كاآلػؿة ادل٩ية يف دٮر٧ة - ٠سري ية - ٥ٕ٩» /ٝةؿ ؟ ٚؽاؾ ا ص٤ٕين ٚأدٮال٧٬ة /٤ٝخ
 ا ثؿئ» /ٝةؿ ز٥ /ٝةؿ .«ٚجٕ٪ٌف أوةثٟ ك٦ة» /كيٞٮؿ ٩ٛك٫ ٔ٪ٜ يىٟ كص٢ٕ /ٝةؿ

  .«ابليخ أ٢٬ ٤ٔي٪ة ٠ؾثة ٚإ٩٭٧ة ؛ةفكب٪ قٕيؽ ث٨ اد٘رية ٨٦ كرقٮهل
٧ؿ، ثلؿ أليب ٌٔل ث٨ زيؽ دٮيل كأ٦ة  ٝج٢ ٨٦ ٫كػؾال٩ ٔ٪٭٧ة، كدٚة٫ٔ ٔك
 كاألػجةر. ريى الك   أ٢٬ ٤ٔي٫ أدمٓ من٭ٮر، ٚأمؿ ٝذ٢، ظىت ذلٟ بكجت الؿاٌٚح

٧ؿ ثلؿ أيب ٨ٔ ابليخ آؿ ؽٚةعٚ  ٨٦ ي٪٤ُٜ إية٧٬ة ك٦ؽظ٭٥ ،ٔك
 ال» /الؿقٮؿ ٝةؿ ٚٞؽ ادك٧٤ني، ٧ٔٮـ ثؾلٟ ي٪٤ُٜ ٧٠ة اجلجٮة، مناكة
  س٢ى ٦ً  أ٩ٜٛ أظؽك٥ أف ٤ٚٮ ؛أوعةيب تكجٮا

ي
 «٫ٛى يٍ ًى ٩ى  كال أظؽ٥٬ ؽَّ ٦ي  ٤ٖث ٦ة ذ٬جنة ؽو ظي أ

 .اخلؽرم قٕيؽ أيب ظؽير ٨٦ (2214)ر٥ٝ/ كمك٥٤ (،7347)ر٥ٝ/ ابلؼةرم ركاق
 ٔجةس اث٨ ظؽير ٨٦ (42406/ر٥ٝ) ال١جري يف ا٣ُرباين ٔ٪ؽ كصةء

 كاجلةس كادبلالح ا ٣ٕ٪ح ٤ٕٚي٫ أوعةيب قت ٨٦» /ا رقٮؿ ٝةؿ ٝةؿ/
 (.2710)ر٥ٝ/ الىعيعح يف األبلةين ا٣ٕبل٦ح ظك٪٫ كاحلؽير .«!أدمٕني

٧ؿ ثلؿ أيب ٨ٔ ابليخ آؿ ذلب ادلاٚٓ اكف ٠ؾلٟ  ث٫ يٞٮـ ٦ة ٔك
 ٬ؾا أف ٥٤ٕ٩ ٚ٪ع٨ ٣ٌٛةا٤٭٧ة، كاإل٩لةر ،٤ٔي٭٧ة ؿٮ  ٞى اتلَّ  ٨٦ الـ٦ةف ذلٟ راٌٚح
٧ؿ ثلؿ أيب ٨ٔ ابليخ آؿ ٝج٢ ٨٦ ادلٚةع يًّ  ٣يف ٔك  كال الؿاٌٚح، ٔ٪ؽ ةمًؿ
 .الىعةثح يف أثةَي٢ ٨٦ ٔٮ٫٩يؽَّ  ٦ة ي٭ؽـ أل٫٩ دلي٭٥؛ ٦ٞجٮالن 
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 املشًُني إسالّ يف احلٛثٞ تصهٝو

 ْل اإذن » /(42ص/) الؿاثٓ ادلرس ػ ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
 صؽيؿي٨ ٭٥ٚض٤ٕذ ،زا٣خ ك٦ة إرسااي٢ ثين ٔ٪ؽ اك٩خ ا٣يت احلة٣ح ٩ٛك٭ة ْل ٩ٛك٭ة

 ّة٬ؿة ٬ؾق أ٣يكخ ،كادك١٪ح ٣حاذل ٤ٔي٭٥ يرضب كأف ،ا ٨٦ ثٌ٘ت يجٮءكا ثأف
 يأمؿكف ٨٦ كٝذ٤ٮا ،ا ثآيةت كٛؿكا أل٩٭٥ ؛كادك١٪ح ،اذل٣ح /اآلف ا٣ٕؿب يف

  «.ظٜ ث٘ري األ٦ح ٬ؾق يف إرسااي٢ ثين أ٩بيةء ث٧زن٣ح ٥٬ ٨٦ اجلةس ٨٦ ثة٣ٞكٍ
ة ٝةؿك ٌن ٌن » /(7ص/) ٔرش احلةدم ادلرس ػ ابلٞؿة قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي  ةأي

 ادك٧٤ني، ٨٦؟ وٙ داػ٢ ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف يف ا٠سرين  مٮصٮدة ٛؿ()ك لك٧ح الظْٮا
 ثأف دٛ٭٥ ٔ٪ؽ٦ة ٬ؾق، اللك٧ح ا٠سرين  دذ١ؿر جتؽ٬ة األ٩بيةء، أدجةع وٙ داػ٢

 ثةٗني ٚة٤ُ٩ٞٮا ا٥٤ٕ٣، ذلٟ كرٌٚٮا ابلي٪ةت، د٤ٟ رٌٚٮا رٌٚٮا، كٛؿكا /٦ٕ٪ة٬ة
 «.حلؼة٣ٛٮا ٦ذ٧ٕؽي٨

 إ٦ة٦ح يؿل ال ٨٦ أف ثؾلٟ/ يٞىؽ «ا ثآيةت كٛؿكا أل٩٭٥» ٝٮهل/ كُيُج:
 يف ذلٟ إيٌةح قيأيت ٧٠ة ،اكٚؿ ٚ٭ٮ ا رقٮؿ ثٕؽ ٌٔل كػبلٚح

 (.ٌٔل يف اخلبلٚح أف احلٮيث )دٔٮل ثةب
ة ٝةؿك ٌن ك٬ٮ  (3-2ص/) األكؿ ادلرس – ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي

 ٝي٫٧ جيكؽ ٨٦ إىل حتذةج ث٫ ي٭ؽي٭ة ٨٦ إىل حتذةج األ٦ح» /يذعؽث ٨ٔ ا٣ٞؿآف
 رأت ٕٚ٪ؽ٦ة ٬ؾا إىل حتذةج األ٦ح ،كإرمةدق ث٭ؽي٫ ٚريمؽ٬ة آيةد٫ يٛ٭٥ ٨٦ إىل حتذةج
 د٭ذؽ كل٥ ٤ًخ ث٢ ال، ثة٣ٞؿآف؟ ٕٚبلن  ا٬ذؽت ٢٬ ظى٢؟ اذلم ٦ة مكذ٘٪يح ٩ٛك٭ة

 «.ا٣ٞؿآف ٨ٔ ٤ٌٚخ ظى٢، اذلم ٬ؾا ...ثة٣ٞؿآف
ة ٝةؿك ٌن  نكذٕؿض لٮ» /(1ص/) ادلينيح ا٤ٕ٣ٮـ َبلب مكبٮحلحم٤ـ٦ح  يف أي
 ثين ٔ٪ؽ ظى٢ ذة أكرث رب٧ة ا ٠ذةب ٨٦ ثلسري دلي٪ة ا٣لٛؿ نكجح كصؽ٩ة لؿب٧ة

 «.ثةتلٮراة يذ٤ٕٜ ٚي٧ة إرسااي٢



      92 
الهصرة اليمانية    

 ٗري ٨٦ ادك٧٤ني ٧ٔٮـ ثٌبلؿ اتلرصيط ىلع ادٞةالت ٬ؾق امذ٤٧خ كُيُج:
 ٚإف ا٣ٞج٤ح؛ أل٢٬ اتل١ٛريم احلل٥ ٬ؾا يف ٗؿاثح كال كدلٛري٥٬، الؿاٌٚح،
ؿكا أف أكىل ثةب ٨٧ٚ الىعةثح، أكرث دلٛري ٨٦ يذعةمٮا ل٥ الؿاٌٚح  ٛ  ييلى

 ابلؽع ثأ٢٬ ظىت كرحذ٭٥، اجلجٮة ثيخ آؿ ٔؽؿ ٨٦ الؿاٌٚح ٚأي٨ ادك٧٤ني،
َّٛ  ٚٞؽ !اكخلٮارج؟ ٧ٮـ ابليخ آؿى  اخلٮارجي  ؿى ك  ابليخ آؿي  يلٛؿ كل٥ ادك٧٤ني، ٔك
 ثؽٔٮ٥٬. كإ٧٩ة اخلٮارج،

 ايساقض١ غري َٔ ملشًُنيا احلهاّ تهفري حٍٛ حيّٛ احلٛثٞ

ٕن  احلٮيث ظكني إحل٫ اجنؿ كذة  ظاكـ دلٛري حمةك٣ح اخل٧ينيح/ ل٤ؿاٌٚح ةدج
 ماكرـ داعء ّبلؿ يفم٤ـ٦ح  يف ٝٮهل/ ذلٟ فثؿ٬ة الؿاٌٚح، ٗري ٨٦ ادك٧٤ني
 أكخلٟ لك أف األ٦ح دةريغ يف مبلظِ يشء» /(2ص/) اثلةين ادلرس ػ األػبلؽ

 ٗري ٨٦ ادك٧٤ني ظ٧١ٮا اذلي٨ أكخلٟ ثلؿ أيب ٨٦ اثؽءن  ادك٧٤ني ظ٧١ٮا اذلي٨
 عارسني أيٌة ظ٧١٭٥ يف اك٩ٮا ك٨٦ ابليخ أ٢٬ ٗري ك٨٦ الكبلـ ٤ٔي٫ ٌٔل اإل٦ةـ

 «.األ٦ح إي٧ةف أًةٔٮا ٨٦ ٥٬ اإليٍان ٌلخىض غَ
ة ٝةؿك ٌن  يكذؼؽمٮا د٨ ٩ٞٮؿ ٚ٪ع٨» /(20ص/) ا٣ٞؿآ٩يح اثلٞةٚحم٤ـ٦ح  يف أي

ِطي﴿ آيح
َ
ْ أ ٔا َ  ُػ ْ  ٱّللَّ ٔا ِطيُػ

َ
ْوِل  ٱلرَُّشَٔل  َوأ

ُ
ۡمرِ  َوأ

َ
ًۡ   ٱۡۡل ـ٧ٔةء ٥٬ أي٨ [26 ا٣نكةء/]﴾ٌُِِس  ال

 إىل كأٝؿب ٦٪ة أمؿيلة إىل أٝؿب ٩ؿا٥٬ كحن٨ )٦٪ل٥( لك٧ح ٤ٔي٭٥ دىؽؽ اذلي٨
 يٕؽ ل٥ لنٕٮب٭٥، االقذضةثح ٨٦ أمؿيلة َةٔح إىل كأٝؿب ة،٪َّ ٦ً  أمؿيلة قيةقح

 األمٮيني اخل٤ٛةء أيةـ يف اآليح ٬ؾق أدٞؿ أف ي٧ل٨ اكف ثل٤٭ة اآليح كٝخ
 ٨٦ ٝؿاراد٫ دٕذرب زاؿ ٦ة ٔؿيب، ظةك٥ زاؿ ٦ة ٦٪ل٥، زاؿ ٦ة أل٫٩ كا٣ٕجةقيني

 ال. يٞٮلٮف/ اجلةس اكف ٬ؾا ك٦ٓ إمبلءات، ٤ٔي٫ دٛؿض أػؿل دك٣ح يٮصؽ ال داػ٢،
 ةٔحثُ يأمؿ٩ة ٚإ٫٩ ٬ؾا أ٦ة ثُةٔذ٭٥، ا أمؿ اذلي٨ األمؿ أكيل ٨٦ ٣يكٮا ٥٬ ٬ؤالء
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 ٨٦ زاؿ ال أ٫٩ حيٜٞ أف يذ٧ل٨ كال يكذُيٓ يٕؽ كل٥ أمؿق، ىلع ٤٘٦ٮب ٬ٮ مؼه
 زٞةٚذ٫ ظيةد٫ ٧٩ٍ ملك٫ ثيذ٫ ٗؿبيح ثيذ٫ يف ظيةد٫ ٧٩ٍ زٞةٚذ٫ ثٌٕ٭٥ ث٢ األ٦ح،

ة جت٫٤ٕ لك٭ة يذةثٕ٭ة ا٣يت األميةء  ٦ٕىن ٦٪٭٥ ال١سري ىلع يىؽؽ يٕؽ ل٥ ٗؿبيةن  مؼىن
 أف دؿيؽ ألمؿيلة ثٌف ٦٪ل٥ ثٌف ٧ٚة يؿيؽكف ٦ة ىلع اآليح اك٩خ لٮ ظىت ٦٪ل٥

 «.٦٪ة ك٣يكٮا ٦٪٭ة ٚ٭٥ كالة ٕنيدي 
َّٜٚ ل٥ كُيُج:  كبني الك٤ٙ، ٔرص يف ادك٧٤ني احلاكـ ثني ٤ذٛؿيٜل احلٮيث ييٮى
ؽ٫٦/ ٚ ٦٪٭٥، ادذأػؿي٨  ادذأػؿكف أ٦ة٨٦ ص٭ح االقذٞة٦ح ىلع ا٢٧ٕ٣ ثةلرشيٕح ٔك

 ثؽع، ىلع - ذلٟ ىلع زيةدة - كبٌٕ٭٥ ل٤ٕجةد، ك٥٤ّ ٦ٕةصو  ىلع ٦٪٭٥ ٠سري وةر
ًّ  أػٙ كل١٪٭٥  ا أٔؽاء مٮاالة ٨ٔ كأثٕؽ ،اثذؽااعن  كأ٢ٝ الؿاٌٚح، ـً اكَّ ظي  ٨٦ ارشى

 إًٔةؼ الؿاٌٚح ظاكـ يفك إال ارشًّ  ادك٧٤ني ظاكـ يف جتؽ ٚبل الؿاٌٚح، ظاكـ ٨٦
 ؟.٬ؾق احلٞيٞح دٞؿيؿ ٨٦ احلٮيث ٚأي٨ ٦٪٫، إًٔةؼ

 ٚايٓصاز٣ ايٝٗٛد قبٌ َٔ ُِٜدَعُٕٛ ٚ)اإلخٛإ( (ٖاب١ٝ)ايٛ إٔ احلٛثٞ دع٣ٛ

 احل٭ٮد» /(42ص/) اثلةين ادلرس ػ ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
 ثؽت كلٮ ظىت ،ًٕٛ٪ة ىلع يكةٔؽ ذة ٬ٮ ٧٠ؾا٬ت دٛؿٝ٪ة أف يٕؿٚٮف كاجلىةرل

 يٕـزكف ٚ٭٥ ٚةم٤ح، قذ١ٮف ثأ٩٭ة يٕؿٚٮف ٥٬ ٧٠ؾا٬ت، ثٮظؽد٪ة د٭ذٙ أوٮات
ْٔاةيني دغً وراء ًْ ،ثي٪٪ة ٚي٧ة ادؾ٬يب ٛؿؽاتل  ٦ذٕؽدة، َٮااٙ د٥ٔ كراء ٥٬ ،ال
 «.ادؾ٬يب اتلٛؿؽ إظيةء كراء ٥٬

 ٩ٞٮالت دٮادؿت اذلم ٬ٮ ٨٧ٚ الؿاٌٚح، كىلع ٩ٛك٫ ىلع ي٪بل احلٮيث كُيُج:
ري٥٬ كاتلذةر، كاجلىةرل، ل٤ي٭ٮد، ٧ٔي٢ أ٫٩ ا٧٤ٕ٣ةء  ح٪َّ الك   أ٢٬ !اتلةريغ؟ مؿ ىلع ٗك

 ا٣٘ؿب دكؿ ٨٦ ٦ٕ٭ة ك٨٦ كرص٤ي٭ة ثيؽ٬ة أمؿيلة أدػ٢ اذلم ٬ٮ ٨٦ الؿاٌٚح؟ ـأ
ينجبٟ ٨ٔ ٬ؾا  الؿاٌٚح؟ أـ الٮ٬ةثيح أ٥٬ كا٣ٕؿاؽ؟ أٚ٘ةنكذةف إىل ا٣ٕرص ٬ؾا يف
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 الٮزةاٜ ٠ذةث٪ة إىل ا٣ٞةرئ ٣ريصٓك ،«لٮال إيؿاف دة قُٞخ اكثٮؿ كب٘ؽاد»ٝةا٤٭٥/ 
 .احلٞني اجلجأ ٚكيضؽ ؛٦يحكاإلقبل ا٣ٕؿبيح ادلكؿ ىلع اتلآمؿيح

ا إحلٟ رصٚ٪ة كإذم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك  حن٨» /(42ص/) اجل٨ ٨٦ ٩ٛؿن
 ٥٬ احل٨٧ يف ٬٪ة إر٬ةثيٮف أ٩٭٥ ٔ٪٭٥ يٞةؿ ٨٦ أف كنك٧ٓ ٩ؿل ٦ٕؿٚذ٪ة ظكت

 ٦ة اآلف ٬ٮ ٬ؾا أ٣يف كصة٦ٕةد٭٥، ك٦ٕة٬ؽ٥٬ الٮ٬ةثيني ٨٦ أمؼةص أك الٮ٬ةثيٮف،
 د٥ٔ اذلم ٨٦ ٣ل٨ إر٬ةب؟! كصؾكر ك٦٪ةثٓ إر٬ةب، كمؿا٠ـ إر٬ةيب ثأ٫٩ يٞةؿ

 ٚيأػؾكا ادلك٣ح؟ مؤقكةت يف يذ٤٘٤٘ٮا أف ٨٦ م١٪٭٥ اذلم ٨٦ ابلؽايح؟ يف ٬ؤالء
 ا٣رتبيح أػؾكا كاتل٤ٕي٥، ا٣رتبيح دلةؿ ك٬ٮ النٕت، ٬ؾا داػ٢ ادضةالت أ٥٬

 يلةكأمؿ اد٭ي٧٪ح، ْل أمؿيلة أػؿل، كزارات كأػؾكا األكٝةؼ كأػؾكا كاتل٤ٕي٥،
 ىلع أكخلٟ يذعؿؾ أف اكحل٨٧ مٕت يف قتك٧ط ٢٬ كاقٕح، خمةثؿاد٭ة كدؿل تك٧ٓ
 أػؾك٬ة، ادكةصؽ ٦بةت ال١جرية اجلة٦ٕةت ادٕة٬ؽ، ٦بةت الٮاقٓ اجلُةؽ ذلٟ

 ثؽ٧ٔ٭٥، ٬ؾا أك رؾا إحيةء ٬٪ةؾ يلٮف ال ز٥ ٦ٕؿكؼ، كُل٦٭٥ ٦ٕؿكؼ، ك٦٪ُٞ٭٥
 يشء ٬ؾا ر٥ ادضةؿ كإٚكةح ٦ٕ٭٥ كاتلٕةكف أ٦ة٦٭٥ الكةظح ثإػبلء كإحيةء

 .«م٧٤ٮس
 )الٮ٬ةثيح(، يك٧ي٭٥ اذلي٨ ح٪َّ الك   ثأ٢٬ اإلر٬ةب إحلةؽ ىلع حيؿص احلٮيث كُيُج:

ؽاء اختؾ٬ة ٦ُةَح، لك٧ح )إر٬ةب( كٍل٧ح  اإلر٬ةب كأ٦ة ،مةؤكا ٨٦ ث٭ة ٣ريمٮا اأٔل
ٚن  وةر اذلم ذيةالت، كاتل٤٘ي٧ةت، )اتلٛضريات، اجلةس ٔ٪ؽ ة٦ٕؿك  راتكاثلٮ كااٗل

 ػُذ٭٥ د٪ٛيؾ ٨٦ ك٬ؾا احل٨٧، يف احلٮزيني ٨٦ اآلف احلةو٢ ٬ٮ ٚ٭ؾا ،ا٣ٕك١ؿيح(
 كاإلقبلَل. ا٣ٕؿيب ا٣ٕةل٥ إىل ٩يحاإليؿا اثلٮرة تلىؽيؿ٥٬ اخل٧كي٪يح

 .!وانفيج ةػائٓا رٌخين ادٕؿكؼ/ ادس٢ احلٮيث ىلع كيىؽؽ
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 ايُٝٔ ٌٖأل ايصس ٚتبٝٝت٘ احلٛثٞ

 أ٦ةـ ٩ٞٮؿ ٠٪ة» /(42ص/) احل٨٧ أمؿيلة ؿدػٮ ػُؿم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
٪٭٥ ٔ٪ة دذؼًل أف ادلك٣ح ٨٦ ٩ؿيؽ ز٦ةف/ ٨٦ الٮ٬ةثيني ٥ ىلع ٔك  اكف ًٕٛ٪ة، ٨٦ الٗؿ

 ٨٦ يْ٭ؿ اكف كزيٮد ك٬ةثيني ثني مكضؽ يف ػىٮ٦ح ظى٢ ٦ة إذا ق٪ٮات ٝج٢ ز٦ةف
 ،ًؽ٩ة الٮ٬ةثيني ٦ٓ دٕةَٙ ادلك٣ح ك٨٦ اجل٪ٮد ك٨٦ ا٣ٞةدة ك٨٦ الرشَح أٝكةـ

ة الٮ٬ةيب كدؿل الكضٮف، يف مجةث٪ة ٨٦ ث٧ضة٦يٓ أك ٧٤ٔةا٪ة ٨٦ ثٕةل٥ ٚزيصٮف ٌن  أي
 ثٌٕل ٦جةرشة يذى٢ أف يكذُيٓ الٮ٬ةيب دؿل اثلةين، احلٮـ يف خيؿج قض٨ ٦ة إذا

 ظى٢ رازح يف ٬ؾا ٦س٢ كظى٢ ،ٌٝيذ٫ يف يذؽػ٢ أف ٬ٮ كيكذُيٓ ،حمك٨
 كالـيٮد حمك٨، ثٌٕل ٦جةرشة يذى٤ٮا أف يكذُيٕٮف الٮ٬ةثيٮف اكف مٕةرق يف ػىٮ٦ح

 اذلي٨ ٥٬ أك٣يكٮا ،اجلةظيح ٦ؽيؿ كال ادعةِٚ كال ٦ٕ٭٥ يذضةكب أف يكذُيٓ ال
٪٭٥، ٔ٪ة دذؼ٤ٮا أف يلٛي٪ة ٩ٞٮؿ/ ٠٪ة ،إر٬ةثيٮف أ٩٭٥ /اآلف ٔ٪٭٥ يٞٮلٮف  دٔٮ٩ة ٔك

 ٨٦ ك٥٬ ٦ٕ٭٥، دينيح مٮاص٭ح يف حن٨ ٩ٞ٭ؿ٥٬، أك يٞ٭ؿك٩ة أف إ٦ة ك٥٬ حن٨ ٩ذىةرع
إذنا  ٝةلٮا/ ًؽ٥٬ حتؿًل٪ة لك٧ة ٠٪ة ل١٪ة كصٮ٬٭٥ يف ٩ٞٙ حن٨ ٚؽٔٮ٩ة ،٤ٔي٪ة يٕذؽكف
ح وبلح ا٣ٞةيض اكف ادعةبنح يف إ٦ةـ. ٦ٕل٥  مٮاص٭ح يف النجةب ٨٦ كدل٧ٔٮ
 يؿيؽ ثأ٫٩ النؼه ٬ؾا يذ٭٥ ز٥ ،الٮظؽة ٝج٢ ق٪ٮات ٝج٢ ك٬ةثيني ٦ٓ الك٦يح
 ٬ؤالء مٮٝٙ، لك يف ث٭ة ةساجل يٮاص٭ٮف اٮاك٩ إ٦ة٦ح، ي٢٧ٕ أف يؿيؽ كأ٫٩ ،اإل٦ة٦ح

 دٞٛٮف ٨٦ أ٩ذ٥ كًل٪ذ٥ ٩ٮاص٭٭٥ درتًلٮ٩ة كل٥ إر٬ةثيٮف إ٩٭٥ /دٞٮلٮف أ٩ذ٥ اذلي٨
 «.٦ٕ٭٥

ة ٝةؿك ٌن  ٩ذ٧ىن ٩ٞٮؿ ٠٪ة» (/43ص/) اعمٮرا كيح ٨٦ دركسم٤ـ٦ح  يف أي
 .«احل٨٧ دػ٤ٮا ٦ة أكؿ كالٮ٬ةثيني حن٨ درتًل٪ة أف ادلك٣ح ٬ؾق ٨٦

 الرشؽ )وعيٛح ٦ٓ ظٮار يف يىٙ [احلٮيث ظكني أػٮ] احلٮيث حيىي ك٬ؾا
 ٦ة دٮاص٭ح زٞةٚيح، ظؿًلح ثأ٫٩ ادؤ٨٦ النجةب د٪ْي٥» ـ44/1/2002 /يف األكقٍ(
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 اتل١ٛري دمةاعت مىؽرق كٌلف ثةحل٨٧، ثيٮد٪ة يف ٬ةدم٪ة اذلم الك٤يف( ثػ)ادؽ كو٫ٛ
  .(702ص/)ك (202ص/) احل٨٧ يف احلٮزيح ٨٦ ٩ٞبلن  «دٕجريق ظؽ ىلع

 ذلٟ ظٮؿ ٝةدد٭٥ كدرصحيةت كٝذةر٥، ح٪َّ الك   أ٢٬ دٮاص٭ح الؿاٌٚح ٍػُ كٝؽ
  .(ثٕؽ٬ة ٧ٚة 725ص/) احل٨٧ يف احلٮزيح ا٩ْؿ ٠سرية.

 ث٭٥ ث٤ٖ كٝؽ مة٬ؽ، ػري وٕؽة يف ا٣ٞذةؿ دٛضري ٨٦ اآلف ٦٪٭٥ حيؽث ك٦ة
 ،صٮاعن  ادٮت إىل ادؤدم ثةحلىةر د٦ةج يف الك٪ح أ٢٬ اقتبىةؿ يف الكيع إىل ابليغ

 ٬ؾق إػٮا٩٪ة ا ٠ىف كٝؽ اإلثةدة، إىل ادؤدم كبةرضٮـ ا٣ٞذ٢، إىل ادؤدم كبة٣ٞ٪ه
ٮاٝج٭ة، ادؤامؿة  ٦ة أ٥٤ٔ ٚة لؿاٚيض، أ٦ة٩ح كال ذ٠ؿ، ٦ة ثإزا٣ح ٔ٪٭٥ ا جٚٛؿَّ  ٔك
 ادة٠ؿي٨. ػري كا ا، كي١٧ؿ كي١٧ؿكف الك٪ح، أل٢٬ يبيذٮف

 احل٨٧، أل٢٬ خيٌ بى يي  اكف ٦ة كمٞي٫ٞ ٮيثاحل لكةف ىلع ا أّ٭ؿ ٠يٙ ٚة٩ْؿ
 وعةثح حيت ٨٦ لك ظٞيٞذ٭ة/ ٔ٪ؽ٥٬ ك)الٮ٬ةثيح( الٮ٬ةثيح(، )ٝذةؿ ٦ربر حتخ

  ٔ٪٭٥. كيؾب ،ا رقٮؿ
٤ ٮا لرلك٣ح/ ٩ٞٮؿ ٠٪ة» كٝٮهل/  اك٩ٮا أ٩٭٥ ىلع دحل٢ «الٮ٬ةثيح كبني ثي٪٪ة ػى

 ثةق٥ احل٨٧ أ٢٬ ٝذةؿ كدةذا ،(الٮ٬ةثيح حمةربح) ثةق٥ احل٨٧ أ٢٬ يٞةد٤ٮا أف يؿيؽكف
 ٚي٭٥، الؿٚي نرش ٦٪٭٥ كيٞج٤ٮا احل٨٧، أ٢٬ ر٥ يكذضيت أف ٣٘ؿض الٮ٬ةثيح؟
 أ٢٬ أف ص٭٤خ احلٮزيح ١ٚأف ٬ؤالء، يؿيؽق ٦ة احل٨٧ أ٢٬ يٞج٢ أف ٬ي٭ةت ك٬ي٭ةت

 قةٔذ٪ة إىل احلكني ث٨ حيىي ارةدم يؽ ىلع إحل٭٥ الؿٚي دٔٮة صةءت أف ٦٪ؾ احل٨٧
 ٦ة الؿٚي داعة كبني احل٧٪يني ثني ادٕةرؾ دٞٮـ اك٩خ ث٢ ،اػذيةرنا ٬ةيٞج٤ٮ ل٥ ٬ؾق
 أك ،كابلُل ثة٣ٞٮة ٤ٔي٭٥ ا٤٘٣جح ٩تيضح ٚ٭ٮ الؿٚي ٨٦ ٝيًج٢ ك٦ة كاآلػؿ، احلني ثني

 احل٨٧ أ٢٬ ٝذةؿ ٨٦ اآلف احلةو٢ ٬ٮ ك٦ة ٬ؾا. ٨ٔ ينجبٟ احل٧ين كاتلةريغ ،اتل٤جيف
٧ؿاف كوٕؽة اجلٮؼ يف ل٤ؿاٌٚح ري ٔك   ٤ٝ٪ة. ٦ة ىلع قةَٓ دحل٢ إال لٟذ ٗك
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 املشًُني عٔ َعادا٠ ْفش٘ ٜٓزٙ احلٛثٞ

 ٨٦» /(43ص/) اثلةين ادلرس ػ ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
 ٨٦ ظة٣ح حن٢٧ ال ةمؼىين  حن٨ ح؟يَّ ن  الك   ٩ٛٮس يف ا٣ٕؽاء ظة٣ح ي٧كط أف يكذُيٓ
 «.حنٮ٩ة ا٣ٕؽاء ظة٣ح ٥٬ حي٤٧ٮف ٧٠ة حنٮ٥٬ ا٣ٕؽاء

 ٔؽاء األرض كص٫ ىلع ٤ٚيف ،ادك٧٤ني يٕةدم ال احلٮيث اكف إذا ُج:كُي
 ادك٧٤ني، يٕةدم ٨٦ لك اللك٧ح ٬ؾق يٞٮؿ أف كيٞؽر أظؽ، ًٝجى٢ ٨٦ ل٧٤ك٧٤ني

 ىلع احلؿب ٬ؾق د٨٤ٕ ص٤ٕٟ اذلم ٦ة ،ظكني ية .ا٣ٕؽاء ثٕؽـ ر٥ كيذْة٬ؿ
 !)الىعةثح(؟ األػيةر خبيةر٥٬ اثؽءن  ادك٧٤ني،
 !احل٨٧؟ يف ادل٦ةء، تكذع٢ ص٤ٕٟ اذلم ك٦ة
 ك٥٬ اتلةريغ، مؿ ىلع ل٧٤ك٧٤ني ٔؽاكد٫ ٔؿٚخ ٨٦ ٦ٓ دٞٙ ص٤ٕٟ اذلم ك٦ة
  ٔرشيح؟ االز٪ة اإل٦ة٦يح الؿاٌٚح

 ثي٪٪ة اثلأر ٞٮلٮف/ي - اإل٦ة٦يح الؿاٌٚح ك٥٬ - أظٌة٩٭٥ ثني ارد٧يخ ٨٦ أ٣يف
 يف كال ،ب  رى  يف حً ٪َّ الك   أ٢٬ ٦ٓ ٤٩ذٌف ال /كيٞٮلٮف كوٛني؟! اجل٢٧ يٮـ ٨٦ كبي٪ل٥

  إ٦ةـ؟! يف كال ،يًب  ٩ى 
 .!؟٦س٢ إٔبل٩ل٥ ل٤ىعةثح ادٮا٣ني ادك٧٤ني ىلع ا٣ٕؽاء أ٨٤ٔ ٨٧ٚ
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 ٜتٛالٖا ٕأل األ١َ ت٧ٝٗ األَٛز ٚال٠ طاع١ أدي١ إٔ ٜزعِ احلٛثٞ

 ايهفاز

 ٨٦ األػؿل ادٛة٬ي٥ أ٦ة» /(3ص/) الٮاليح ظؽيرم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
 ٚإف بك٪ح، يكنت كال ث٭ؽم ي٭ذؽم ال اكف كإف ،ّ٭ؿؾ ٝى٥ كإف األ٦ري أَٓ يٞٮؿ/

 «.أ٩ٛك٭٥ احل٭ٮد أكخلٟ األمؿيليٮف أمؿ٬ة يٌل ألف األ٦ح ي٭يئ ذة ٬ؾا
ة ٝةؿك ٌن  يف ٬ٮ ال١ؿي٥ ٚة٣ٞؿآف» /(45ص/) ا٣ٞؿآ٩يح اثلٞةٚحم٤ـ٦ح  يف أي

ٮف كحن٨ ،مؽيؽة حلؿب ٦ٕؿض ادؿظ٤ح ٬ؾق  زنؿد ٔ٪ؽ٦ة ،٦ذٕؽدة ثلٞةٚةت ٦ًٕؿ
 د٤ٟ لك جت٧ٓ ،األمؿ كيل َةٔح ظٮؿ اجلةس دسٞٙ األكٝةؼ كزارة ٨٦م٤ـ٦ح 

 األكربيٮف كال ظىت يٞج٤٭ة ال ،األمؿيليٮف كال ظىت يٞج٤٭ة ال ا٣يت األظةدير
ً  اكف كإف احلةك٥ َةٔح ثٮصٮب  ،ث٭ؽم ي٭ذؽم ال اكف كإف ةٗنٮ٦ن  اكف كإف ة،٧ن ّةل

 جيت ؛كألرسد٫ هل ابلبلد خبريات قتجؽا كإف ،اجلةس أمٮاؿ أػؾ كإف ،بك٪ح يكنت كال
 .«رضيبذٟ كأد زٌلدٟ أد ،٤ٔيٟ ٦ة كأد ٦ةلٟ ا كتكأؿ كدىرب كدُيٓ تك٧ٓ أف

 لٮالة ٚأُٔخ ظ٫ٞ، ظٜ ذم لك أُٔخ ٝؽ اإلقبل٦يح الرشيٕح أف ٤ٕ٦ٮـ كُيُج:
 ادلينيح، كاد٪ةٚٓ/ ادىة٣ط ث٫ دذعٜٞ ٚي٧ة كا٣ُةٔح، الك٧ٓ ٨٦ ظٞ٭٥ األمٮر

 احلاكـ، ٨٦ ظٞٮٝ٭٥ ادع١ٮ٦ني كأُٔخ ،كاالقذٞؿار األ٨٦ كاقتذجةب كادل٩يٮيح،
 األ٦ح وةرت ٚإذا ذلٟ، ىلع يٕي٪ٮ٥٬ أك ا، ٦ٕىيح ٚي٫ ٚي٧ة يُيٕٮ٥٬ أف ك٦٪ٕذ٭٥

ح األ٦ح اك٩خ كإذا ٩ٛك٭ة، ك٦ٓ ظاك٦٭ة ٦ٓ ا٣ٕؽؿ رة يذعٜٞ ٬ؾا؛ ىلع  أف رشاعن  ذ٪ٔٮ
 ألف ٦٭يبح اإلقبلـ ثأظاكـ ٤٧ٔخ إف إ٩٭ة أيٞةؿ/ ،ا ٦ٕىيح يف ظاك٦٭ة دُيٓ

 .!ال امهلل كاجلىةرل؟! احل٭ٮد يذٮال٬ة
  األمؿ؟! كالة َةٔح أظةدير ٨٦ يذٮصٓ احلٮيث ص٢ٕ اذلم ٧ٚة /اإذن 
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ٔاب  ىلع كاليح ر٥ ٣يف - الؿاٌٚح ٗري ٨٦ - ادك٧٤ني ظاكـ أف أذٞةدق /اجل
ذٞةد ٬ؾا ٨٦ ةا٩ُبلٝن  ٚعةرب٭٥ ،أوبلن  ادك٧٤ني  األظةدير حمةربح يف ٚذٮرط ؛األ

 ٬ؾق ث٫ صةءت ث٧ة يلذٛٮف ال األمؿ ر٥ اقتذت لٮ الؿاٌٚح أف ٦ٓ الىعيعح،
 َةٔذ٭٥ ث٭ة يٞٮكف كأكةذيت أثةَي٢ إىل ي٤ضبٮف ث٢ ،َةٔذ٭٥ كصٮب يف األظةدير

 كبة٢َ. ظٜ يف

  ايٝٗٛد ع٢ً اخطّس ٜصهًٕٛ ال ايش١ٓ أٌٖ إٔ احلٛثٞ دع٣ٛ

 يٕؿٚٮف احل٭ٮد» /(2ص/) ادكذ١ربي٨ ٫كص يف الرصػحم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
 ثأ٩٭٥ ين٭ؽ ٦ة ٕٚبلن  رأي٪ة ٕٚبلن  رأي٪ة كحن٨ ،٤ٔي٭٥ ػُؿ أم ينلكٮا ٨٣ حيَّ ن  الك   ثأف

 «.اجلْؿة ٬ؾق ي٪ْؿكف ٕٚبلن 
 احل٭ٮد ىلع اػُؿن  ينلكٮف ال ٚةذلي٨ احلٞيٞح، ١ٔف احلٮيث ظكني كُيُج:
 ك٬ٮ ،ةدةرخييًّ  ٤ٕ٦ٮـ ك٬ؾا ٕ٭٦،٥ كأظـاث٭٥ دكر٥ تلعة٣ٙ الؿاٌٚح، ٥٬ كاجلىةرل

 يف ا٣رب٬ةف ك٬ةؾ .اتلآمؿيح الٮزةاٜ ٠ذةث٪ة يف ذلٟ ثيةف بكُ٪ة ٠سري، ٔرص٩ة يف
ؽاء/ ٦ٓ ٦ذعة٣ٛني ٣يكٮا أ٩٭٥ ي٨ْ اذلي٨ احلٮزيني  أػٮ] احلٮيث حيىي ٝةؿ اأٔل

 يل٨ ل٥ ٧٠ة ل٤عٮيث، أؽكًّ  األيةـ ٨٦ يٮـ يف دل٨ ل٥ أمؿيلة إف» /[ظكني
 (.205)ص/ كاحلضؿ الـ٬ؿ ٠ذةب ٨٦ ٩ٞبلن  «ةر أٔؽاءن  دجة٫ٔكأ احلٮيث
 احل٭ٮد أف ٤ٕ٦ٮـ» /(46ص/) ا٣ٞؿآ٩يح اثلٞةٚحم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك

 ٩ى٪ٛ٭٥ ٧٠ة ٧٠رشًلني يى٪ٛٮ٩٭٥ ال ٥٬ ح٪َّ الك   أ٢٬ ٔ٪ؽ زة٩يح درصح كاجلىةرل
 «.ال١ٛةر ٨٦ أظك٨ زالٮا ال الاكٚؿي٨ ٚٮؽ أ٩٭٥ يٕذربكف

 دنىس كال احلٞةاٜ، ثذ٤ٞيت ٦جذًل احلٮيث ةظكي٪ن  أف يٞنيه  ٔ٪ؽم ةرو ٝؽ كُيُج:
ًؿٚٮا ٝؽ الؿاٌٚح أف  ٬ؾا ٤ٚيف اتلةريغ، مؿ ىلع الؿٚي لىة٣ط ال١ؾب ثةقذعبلؿ ٔي
٫ٕ ٝؽ قري ىلع مٮاو٤ح إال ظكني ٨٦  حي٧١ٮف الك٪ح ٚأ٢٬ كإال الؿٚي، أا٧ح ًك



      111 
الهصرة اليمانية    

َشدَّ  نَّ ََلَِجدَ ﴿ ٝٮهل/ ذلٟ ك٨٦ ث٫، ا ظل٥ ث٧ة احل٭ٮد ىلع
َ
ََ  َغَدَٰوة   ٱۡلَّاِس  أ ِي ْ  ّىَِّلَّ ٔا ُِ ٌَ  َءا

ٔدَ  ُٓ ََ  ٱِۡلَ ِي ْ   َوٱَّلَّ ٔا ُك ۡۡشَ
َ
ٓ ﴿ كٝٮهل/ ،[52 ادةاؽة/]﴾ أ ا ٍَ ْ  ُُكَّ ۡوكَُدوا

َ
ا ّىِۡيَدۡرِب  اَُار   أ َْ

َ
ۡطَفأ

َ
ُ   أ  ٱّللَّ

نَ  ۡٔ ۡرِض  ِف  َويَۡصَػ
َ
 لئلقبلـ ٔؽاكد٭٥ك ،ا٣لٛؿ أمؽ ٚلٛؿ٥٬ ،[31 ادةاؽة/]﴾ا  ـََصاد   ٱۡۡل

ََ  َفرَ زَ  ىََّلدۡ ﴿ ثٞٮهل/ ث٫ ا ظل٥ ث٧ة اجلىةرل ىلع كحي٧١ٮف ٔؽاكة، أمؽ كأ٫٤٬ ِي  ٱَّلَّ
 ْ ٔٓا ُ َ  إِنَّ  كَال  احل٭ٮد ٤ٔي٫ ٦ة ثيةف يف ادؤ٣ٛح ح٪َّ الك   أ٢٬ كًلذت ،[47 ]ادةاؽة/﴾ذََلَٰرث    ذَاىُِد  ٱّللَّ

 ك٢ٕ٣ .ذللٟ يعادلكا حبكت ٔرص لك يف حتىص دلةد ال كًلٛؿ رشؾ ٨٦ كاجلىةرل
 «.٤ٝي٤ح ك٦ٞؿكءايت» ٩ٛك٫/ ٨ٔ ٝةؿ ٚٞؽ ميبنة، ال١ذت ٬ؾق ٨٦ ي٥٤ٕ ال احلٮيث ةظكي٪ن 
 أمؽ ٕٚبلن  ثؿزكا النيٕح» /(23ص/) ا٣ٕة٣ِل ا٣ٞؽس يٮـم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك
 «.كإرسااي٢ ألمؿيلة ٔؽك أٝٮل ا كظـب إيؿاف كأمؿيلة، إلرسااي٢ إ٩لةء
ة ٝةؿك ٌن  النيٕح يلٮف أف ادذٮٝٓ ٨٦» /(2ص/)الٮاليح يرظؽم٤ـ٦ح  يف أي

ينة اجلةس أكرث ٥٬ كظؽ٥٬ ا يٛ٭٧ٮف ٨٦ ػةوح ٔك  يٕين ٦ةذا ٌٔل يٕين ٦ةذا صيؽن
 ٬ؾا ك٦٭ةـ مكبٮحلح دٕين ٦ةذا ادلي٨ يٕين ٦ةذا ا٣تنيٓ يٕين ٦ةذا الٮاليح ظؽير

 يف ااي٢كإرس أمؿيلة كص٫ يف يٞٛٮا أف حيذ٢٧ ٨٦ ٚإ٩٭٥ األ٦ح رؾق ثة٣نكجح ادلي٨
ٮا أف يؿيؽكف اذلي٨ احل٭ٮد كص٫  ٚكي٤ْٮف اآلػؿكف أ٦ة أمؿ٥٬ كاليح ٤ٔي٪ة يًٛؿ

 «.حن٨ يؿاٝجٮ٩٪ة ١٬ؾا
ة ٝةؿك ٌن  اإلر٬ةثيٮف» /(4ص/) ادكذ١ربي٨ كص٫ يف الرصػحم٤ـ٦ح يف أي

 داػ٢ ي٪٤ُٞٮف اك٩ٮا يٮـ اجلةس، لك٧ح يٛؿٝٮف اك٩ٮا يٮـ الٮ٬ةثيٮف ٥٬ احلٞيٞيٮف
 اجلةس أكقةط يف حلنريكا ادٕ٭ؽ، كذلٟ ادؽرقح ك٬ؾق ا٣ٞؿيح ٟكد٤ ادكضؽ ٬ؾا

ٌن  ثٌٕ٭٥ ًؽ كابلٌ٘ةء ا٣ٕؽاكة  ا٣يت ابلة٤َح ثة٣ٕٞةاؽ ادك٧٤ني أث٪ةء كحلسٞٛٮا ،ةثٕ
 احل٭ٮد أٝؽاـ حتخ بكبج٭ة احلٮـ كأوجعخ ،دةرخي٭ة َٮؿ ًعيح األ٦ح ص٤ٕخ

٧ةؿ ٬ؾق ي٤٧ٕٮف ٔ٪ؽ٦ة ٕٚبلن  إر٬ةثيٮف ٥٬ كاجلىةرل،  أث٪ةء حن٨ ًؽ٩ة اأٔل
 «.يشء أم ًؽ٬ة ٤٧ٔٮا ٝؽ أ٩٭٥ ٥٤ٕ٩ ٚبل أمؿيلة أ٦ة ،اإلقبلـ
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ة ٝةؿك ٌن  ٩ٕؿؼ كحن٨» /(3ص/) ادكذ١ربي٨ كص٫ يف الرصػحم٤ـ٦ح  يف أي
 ثةق٥ األ٦ح كىلع ٩ٛكٟ ىلع جتين ٦ة أػُؿ ٦ة أػُؿ ٦ة ة٧٤ٔن  حن٢٧ ك٨٦ ٩ذ٥٤ٕ ٨٦

 ٔس٧ةف أيةـ ٧ٔؿ ـأية ثلؿ أيب ةـأي د٤ٟ ٦س٢ ةأوٮادن  رٕٚٮا ٔ٪ؽ٦ة ٥٤ٔ، كبةق٥ اعل٥
 اإلقبل٦يح األ٦ح دةريغ َٮؿ ىلع ك١٬ؾا دؿٚٓ اك٩خ أوٮات يـيؽ أيةـ ٦ٕةكيح أيةـ
 ٠٪ذ٥ كًل٧ة ل٤ي٭ٮد ٚؽص٪ٮ٩ة ألكخلٟ دص٪ذ٧ٮ٩ة ا٩ْؿكا ا٩ْؿكا ر٥/ ٩ٞٮؿ احلٮـ إىل

 أك الؿايف ٬ؾا أك اخل٤يٛح ٬ؾا ًؽ لك٧ح دؿٕٚٮا ال اق١ذٮا نك١خ أف جلة دٞٮلٮف
ـٔي٥ ٬ؾا أك اد٤ٟ ذلٟ  أمؿيلة ًؽ دذعؽزٮا ال اق١ذٮا جلة/ يٞٮلٮف احلٮـ ٥٬ ال
ؽ  «.إرسااي٢ ًك

ى٥ ٬ؾا ٨٦ دم٤ح أكٔل:  ٔيؿؼ ث٫ احلٮيث ٨٦ د٤ٞيت احلٞةاٜ، كٝؽ ٔؿؼ ا٣ٕةل ٦ة 
  أدمٓ ٨٦ ٬ٮ ا٣ٕؽك احلٞيٌف ألمؿيلة كإرسااي٢، ك٨٦ ٬ٮ الىؽيٜ احل٧ي٥.
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                                                                                                            113 
يف بياى ما احتوته مالزم زعيم الطائفة احلوثية مو ضالالت إيرانية

 

  احلوثي غلو

 البيت آم مي أفراد يف
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 ٚاحلشٓني طايب أبٞ بٔ عًٞ ملؤَٓنيا أَري قضا٥ٌ َٔ َبازن١ ْبر٠

  ٚقاط١ُ

 ٣ٞةرئا يؽم ثني أًٓ ،قأٔبل ادؾ٠ٮري٨ ٦٪ةٝت ٨٦ ٦جةرًلح دم٤ح أرسد أف ٝج٢
 /ٝك٧ني ىلع ا وًل ا ٤ٔي٫ كآهل كق٥٤ رقٮؿ ثيخ آؿ /اآليت

 كذريذ٫. ك٦٪٭٥ ٌٔل ا٣نكت، ص٭ح ٨٦ ثيذ٫ آؿ /األول
 .أ٦٭ةت ادؤ٦٪ني  أزكاص٫/ ث٭ؾا دكادؿا الى٭ةرة، ص٭ح ٨٦ ثيذ٫ آؿ /اثلاين
 اجليب ٚأزكاج الى٭ةرة، ص٭ح ٨٦ اجلجٮة ثيخ آؿ الؿاٌٚح ٩ةثؾت كٝؽ

يذلك٧ٮف ٚي٭٨ وجةح مكةء؛ ث٢ كو٢ احلؽ ثجٌٕ٭٥ إىل دلٛري  ٔ٪٭٨ دٮيف ا٣يت
 . كظٛىح ٠ٕةئنح ثٌٕ٭٨
ة ر٥ دؿٚٓ كل٥ الؿاٌٚح، ٩ةثؾد٭٥ ٚٞؽ ا٣نكت ص٭ح ٨٦ ثيذ٫ آؿ أ٦ةك  ٤يًّةٔ إال رأقن
 .كذريذ٫

 ٔؽا٧٬ة ٨٦ كدؿًلخ ٍٚٞ، احلكنني /َة٣ت أيب ث٨ ٌٔل أث٪ةء ٨٦ الؿاٌٚح كا٩ذٞخ
ا، /أكالدق ٨٦  ٧ٚة ،ٌٔل ث٨ا احلك٨ ٔرشيح االز٪ة اإل٦ة٦يح الؿاٌٚح كأػؿت ،كإ٩ةزنة ذ٠ٮرن
 .!٤ٕ٦ٮـ ٬ٮ ٧٠ة اذلم د٤٘ٮ ٚي٫ أكرث ٨٦ ٗريق، ٚ٭ٮ احلكني، إال ٦ٕ٭ة ثٌف

ةك ٌن ثؽحل٢/  ؛ر٥ ةظجًّ  ٣يف كٚة٧َح ؛كاحلكنني ٌٔل، ث٧٪ةٝت الؿاٌٚح دْة٬ؿ /أي
ادعت د٨ حيت » أ٩٭٥ ل٥ يك١٤ٮا َؿيٞ٭٥، كل٥ يأػؾكا ث٧ة أرمؽكا إحل٫، ك٤ٕ٦ٮـ أف

 .«٦ُيٓ
ٛن آ ادؾ٠ٮري٨ األربٕح ٌٚةا٢ ٨٦ ٦جةرًلح ٩جؾة ذ٠ؿ يف اآلف كأرشع  ة/٩
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 طايب أبٞ بٔ عًٞ املؤَٓني أَري قضا٥ٌ َٔ :أٚاًل

 يف اجليب ٨ٔ خت٤ٙ ٝؽ ٌٔلي  اكف ٝةؿ/ األكٮع ٨ث ق٧٤ح ٨ٔ
ا كٌلف ػيرب،  ،ٌٔلي  ٚؼؿج ؟!ا رقٮؿ ٨ٔ أخت٤ٙ أ٩ة ٚٞةؿ/ ،ر٦ؽن
 ٝةؿ وجةظ٭ة يف ا ٚذع٭ة ا٣يت ال٤ي٤ح مكةء اكف ٧٤ٚة .ثةجليب ٤ٚعٜ
ُني» /ا رقٮؿ  ا حيج٫ رص٢ه  اٗؽن  الؿايح حلأػؾف» /أك ،«الؿايح أٔل

 ٬ؾا ٚٞةلٮا/ ٩ؿصٮق، ك٦ة ثٌٕل   حن٨ ٚإذا ،«٤ٔي٫ ا يٛذط كرقٮهل، ا حيت» ؿ/ٝة أك .«كرقٮهل
 (،2642) ابلؼةرم ركاق ٤ٔي٫. ا ٚٛذط الؿايح، ا رقٮؿ ٚأُٔةق ٌٔل،

 كٝؽصةء ٬ؾا احلؽير ٨ٔ ٗري ق٧٤ح ٨٦ الىعةثح. .(2104)كمك٥٤
٨  إىل ػؿج ا رقٮؿ أف أثي٫ ٨ٔ قٕؽ ث٨ مىٕت ٔك

 أف دؿىض أال» ٝةؿ/ «كا٣نكةء؟ الىجيةف يف أخت٤ٛين» ٚٞةؿ/ ٤ٔيًّة ذؼ٤ٙكاق دجٮؾ،
 (،1143) ابلؼةرم ركاق.«ثٕؽم ٩يب ٣يف أ٫٩ إال مٮىس، ٨٦ ٬ةركف ث٧زن٣ح ٦ين دلٮف
 .(2101) كمك٥٤
ؽى  :ٝةؿ ك٬ت ث٨ قٕيؽ ٨ٔك ىنى  أوعةب ٨٦ قذح أك خكح ٚٞةـ اجلةس، ٌٔل ن
 ٌٕٚل مٮالق ٠٪خ ٨٦»ٝةؿ/ ا رقٮؿ أف ٚن٭ؽكا ،اجليب
 الىعيعح الك٤ك٤ح ا٩ْؿ ادذٮادؿة. األظةدير ٨٦ احلؽير ك٬ؾا (2/733)أحؽ ركاق.(1)«مٮالق
 (.4420)ر٥ٝ/

 إ٫٩ ،ا٣نك٧ح كبؿأ احلجح، ٤ٜٚ كاذلم /ٝةؿ ٌٔل ٨ٔ /ظجيل ث٨ زر ٨ٔك
/ األَل اجليب ٣ٕ٭ؽ  .(45) مك٥٤ ركاق. ٦٪ةٜٚ إال يجٌ٘ين كال مؤ٨٦، إال حيجين ال أف إيلَّ

                                                      

 ٠ٮف ا ٦ٕىن»(/ 4/722) اجلجٮيح ٦٪٭ةج الك٪ح٦ٕىن الٮاليح يف احلؽير/ ٦ة ٝةهل ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح يف  
 «.كيل ادؤ٦٪ني، كمٮال٥٬، كًلٮف الؿقٮؿ كحل٭٥ كمٮال٥٬، كًلٮف ٌٔل مٮال٥٬/ ْل ادٮاالة ا٣يت ْل ًؽ ادٕةداة

 .«/ كحل٫ ك٩ةرصق كالء اإلقبلـأم»( ٨ٔ ٦ٕىن ٬ؾا احلؽير/ 3/244) ٚيي ا٣ٞؽيؿكٝةؿ اد٪ةكم يف 
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 ٚٞةـ ٤ٔيًّة رص٢ ٚؾ٠ؿ ادكضؽ، يف اكف أ٫٩ األػنف ث٨ الؿح٨ ٔجؽ ٨ٔك
 ٔرشة» يٞٮؿ/ ك٬ٮ ق٧ٕذ٫ أىن ا رقٮؿ ىلع أم٭ؽ ٚٞةؿ/ زيؽ ث٨ قٕيؽ

٧ؿ اجل٪ح، يف ثلؿ كأثٮ اجل٪ح، يف اجليب اجل٪ح/ يف س٧ةف اجل٪ح، يف ٔك  يف ٔك
ٌل اجل٪ح،  ٦ةلٟ ث٨ا كقٕؽ اجل٪ح، يف ٮاـا٣ٕ ث٨ كالـبري اجل٪ح، يف ك٤َعح اجل٪ح، يف ٔك

جؽ اجل٪ح، يف  ٨٦ ٚٞةلٮا/ ٝةؿ/ .ا٣ٕةرش لك٧يخ مبخ كلٮ .اجل٪ح يف ٔٮؼ ث٨ الؿح٨ ٔك
 (1316) داكد أثٮ ركاق .«زيؽ ث٨ قٕيؽ ٬ٮ ٚٞةؿ/ ٬ٮ؟ ٨٦ ٚٞةلٮا/ ٝةؿ/ ٚك١خ. ٬ٮ؟

 األبلةين. ا٣ٕبل٦ح كوعع٫
٨ اعئنح ٢َّٝ  ٝة٣خ/ ػؿج اجليب ٔك ؿى ٤ي٫ مؿط مي ٗؽاة، ٔك

ك٥ مٕؿ أقٮد، ٚضةء احلك٨ ث٨ ٌٔل ٚأدػ٫٤، ز٥ صةء احلكني ٚؽػ٢ ٚي٫، ز٥ 
ًُ ﴿صةءت ٚة٧َح ٚأدػ٤٭ة، ز٥ صةء ٌٔل ٚأدػ٫٤، ز٥ ٝةؿ/  ُ ِِلُۡذَِْب َغُِس ا يُرِيُد ٱّللَّ ٍَ إِجَّ

ِٓي   ًۡ َتۡط َِرُك ّٓ َو ٱۡۡلَۡيِج َوُيَط ْۡ
َ
 .﴾اٱلرِّۡجَس أ

ّٝ  عٓٗا اهلل زضٞ قاط١ُ قضا٥ٌ َٔ :اثاْ

 ميش منيذ٭ة ٠أف د٧يش، ٚة٧َح أٝج٤خ» ٝة٣خ/ ئنحاع ٨ٔ
 أك ي٧ي٪٫، ٨ٔ أص٤ك٭ة ز٥ ،«ثةثنيت ةمؿظجن » /اجليب ٚٞةؿ ،اجليب
 ،ةظؽيسن  إحل٭ة أرس ز٥ !دج١ني؟ ل٥ رة/ ٤ٞٚخ ٚج١خ، ،ةظؽيسن  إحل٭ة أرس ز٥ م٧ةهل، ٨ٔ

ة اكحلٮـ رأيخ ٦ة ٤ٞٚخ/ خ.ٌٚع١  ٚٞة٣خ/ ٝةؿ؟ ٧ٔة ٚكأتل٭ة ظـف! ٨٦ أٝؿب ٚؿظن
 ٚكأتل٭ة؟ اجليب ٝجي ظىت ،ا رقٮؿ رس ألٚيش ٠٪خ ٦ة»

ين اكف صربي٢ إف /إيل أرسَّ  ٚٞة٣خ/ ين كإ٫٩ مؿة، ق٪ح لك ا٣ٞؿآف يٕةًر  ا٣ٕةـ اعًر
ٝن  ثييت أ٢٬ أكؿ كإ٩ٟ أصٌل، ظرض إال أراق كال مؿدني،  أ٦ة» ٚٞةؿ/ ٚج١يخ، يب؛ ةحلة
ني  ركاق .«ذللٟ ٌٚع١خ ني؟ادؤ٦٪ نكةء أك اجل٪ح، أ٢٬ نكةء قيؽة دلٮين أف دًؿ
 (.2120) كمك٥٤ (،7321) ابلؼةرم



 

                                                                                                            117 
يف بياى ما احتوته مالزم زعيم الطائفة احلوثية مو ضالالت إيرانية

ًَ ٚى » ٝةؿ/ ا رقٮؿ أف ؛خمؿ٦ح ث٨ ادكٮر ٨ٔك ٕى ثً  حي ٧ى ة  ٧٨ى فى  ،ين  ٦ً  حه ٌ
 
ى
ٌى أ   ة٭ى جى ٗ

ى
ٌى أ  .(2116) كمك٥٤ (،7441) ابلؼةرم ركاق «يًن جى ٗ

 ٝةؿ/ ز٥ ػُٮط أربٕح ػٍ ا رقٮؿ أف ؛ٔجةس اث٨ ٨ٔك
 مؿي٥ أربٓ/ اجل٪ح نكةء أ٢ٌٚ» ٝةؿ/ .ال ٝةلٮا/ ،«!ُٮط؟اخل ٬ؾق ػُُخ ل٥ أدؽركف»

 أحؽ ركاق .«مـاظ٥ اث٪ح كآقيح حم٧ؽ، ث٪حا كٚة٧َح ػٮيرل، ث٪خ كػؽجيح ٧ٔؿاف، ث٪خ
 (/263)ر٥ٝ/ الىعيعني يف ٣يف ذة ادك٪ؽ الىعيط يف الٮاديع ككادل٩ة ميؼ٪ة كٝةؿ ،(4/722)
 «.الىعيط رصةؿ رصةهل وعيط، ظؽير ٬ؾا»

 مؿي٥ ا٣ٕةدني/ نكةء ٨٦ ظكجٟ» ٝةؿ/ اجليب أف ؛نفأ ٨ٔك
ٮف امؿأة كآقيح حم٧ؽ، ث٪خ كٚة٧َح ػٮيرل، ث٪خ كػؽجيح ٧ٔؿاف، اث٪ح  ركاق .«ٚٔؿ

 الكةثٜ ادىؽر يف الٮاديع كادل٩ة كٝةؿ ،(7/472) كأحؽ (،7545) ا٣رت٦ؾم
 «.وعيط ظؽير ٬ؾا» (/14)ر٥ٝ/

  عًٞ بٔ احلشٔ قضا٥ٌ َٔ :اثايّج

 إىل ي٪ْؿ ص٪ج٫ إىل كاحلك٨ اد٪رب، ىلع اجليب ق٧ٕخ لؿةث أيب ٨ٔ
 ٨٦ ٚبتني ثني ث٫ يى٤ط أف ا ك٢ٕ٣ قيؽ، ٬ؾا اثين» كيٞٮؿ/ مؿة، كإحل٫ مؿة اجلةس

 .(7413) ابلؼةرم ركاق .«ادك٧٤ني
 اعد٫ٞ ىلع ٌٔل ث٨ كاحلك٨ اجليب رأيخ ٝةؿ/ ا٣رباء ٨ٔك
 .(2122) كمك٥٤ (،7416) مابلؼةر ركاق .«ٚأظج٫ أظج٫ إين امهلل» يٞٮؿ/
 ٬ؿيؿة أثٮ ٤ٚٞي٪ة ٌٔل ث٨ احلك٨ ٦ٓ ٠٪خ ٝةؿ/ إقعةؽ ث٨ ٧ٔري ٨ٔك
ج ٢ أرين ٚٞةؿ/ قى

ي
ج   ا رقٮؿ رأيخ ظير ٦٪ٟ أ ٞى  ٧ٞيىحث ٚٞةؿ ٝةؿ/ .٢يي

 ادىؽر يفرح٫ ا  الٮاديع كادل٩ة كٝةؿ ،(2/222) أحؽ ركاق رسد٫. ٚٞج٢ ٝةؿ/
 .ظك٨ يرظؽ ٬ؾا (/4754)ر٥ٝ/ الكةثٜ
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  احلشني قضا٥ٌ َٔ :ازابّع

 ٝةؿ/  ،٦ةلٟ ث٨ أنف ٨ٔ
ي
 ث٨ احلكني ثؿأس زيةد ث٨ ٔجيؽا يًتى أ

 اكف أنف/ ٚٞةؿ، ميبنة ظك٪٫ يف كٝةؿ ي٪١خ، ٚض٢ٕ َكخ، يف ٚض٢ٕ ٌٔل
 .(7415) ابلؼةرم ركاق .ثةلٮق٧ح ةخمٌٮبن  كٌلف ،ا ثؿقٮؿ أمج٭٭٥

 .ا٣ٛذطاد. ٝةهل احلةِٚ يف كالٮق٧ح/ ٩جخ خيذٌت ث٫، ي٧ي٢ إىل قٮ
ق ٨٦» /ٝةؿ ،صةثؿ ٨ٔك  إىل ٤ٚي٪ْؿ ،اجل٪ح أ٢٬ ٨٦ رص٢ إىل ي٪ْؿ أف رسَّ

 كظك٪٫ ،(4541) يًٕل أثٮ ركاق .«يٞٮهل ا رقٮؿ ق٧ٕخ ٚإين ؛ٌٔل ث٨ احلكني
 (.222)ر٥ٝ/ الىعيعني يف ٣يف ذة ادك٪ؽ الىعيط يف الٮاديع ميؼ٪ة

 ىلع ٌٔل ث٨ احلكني ظةم٢ اجليب رأيخ» /ٝةؿ ٬ؿيؿة أيب ٨ٔك
 ادىؽر يف الٮاديع ميؼ٪ة كوعع٫ ،(325)٦ةص٫  اث٨ ركاق .«٤ٔي٫ يكي٢ ك٣ٕةث٫ اعد٫ٞ،
 (.4226)ر٥ٝ/ الكةثٜ

 احلشٓني قضا٥ٌ َٔ :اخاَّش

 اذلثةب؟ يٞذ٢ - أظكج٫ مٕجح ٝةؿ - ادعؿـ ٨ٔ كقأهل ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽا ٨ٔ
 كٝةؿ !؟ا رقٮؿ اث٪ح اث٨ ٝذ٤ٮا ٝؽك اذلثةب، ٨ٔ يكألٮف ا٣ٕؿاؽ أ٢٬ ٚٞةؿ/
 .(7427) ابلؼةرم ركاق .«ادل٩ية ٨٦ رحية٩ذةم ٧٬ة» /اجليب

 احلك٨ كزت قضؽ ٚإذا يىٌل، ا رقٮؿ اكف» /ٝةؿ ٔجؽا ٨ٔك
 ٝض ٚإذا دٔٮ٧٬ة، أف /إحل٭٥ أمةر ي٧٪ٕٮ٧٬ة أف أرادكا ٚإذا ّ٭ؿق، ىلع كاحلكني

ٕ٭٧ة الىبلة  ،(2044) يًٕل أثٮ ركاق .«٬ؾي٨ ٤ٚيعت ظجينأ ٨٦» /ٝةؿ ظضؿق، يف ًك
 (.530)ر٥ٝ/ الكةثٜ ادىؽر يفرح٫ ا  الٮاديع ميؼ٪ة كظك٪٫
 احلك٨» /ا رقٮؿ ٝةؿ ٝةؿ/ اخلؽرم قٕيؽ أيب ٨ٔك

 .٦ذٮادؿ ظؽير ك٬ٮ ،(7/52) أحؽ ركاق .«اجل٪ح أ٢٬ مجةب قيؽا كاحلكني
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 مؤ٣ٛةت ذلٟ يف كر٥ ح،٪َّ الك   أ٢٬ ركاق ذة ٚي٭٥، الٮاردة ا٣ٌٛةا٢ ثٕي ٚ٭ؾق
 ابليخ. آؿ ٦٪ةٝت دمٕخ

 ايساقض١ َٔ ايبٝت آٍ ِعجََُّٛت

دأينة ىلع  ٌٔل ٝةؿ /الؿاٌٚح ٧ٔؽة (25)ص/ ابلبلٗح ٩٭ش ٠ذةب ٚيف
 ،٦٪٭٥ اػرين  ث٭٥ ٚأثؽ٣ىن ؛كقب٧ٮين كقب٧ذ٭٥ كم٤ٮين، م٤٤ذ٭٥ ٝؽ إين امهلل» أوعةث٫/

ًّ  يب ثؽر٥أك  .«ادةء يف اد٤ط ي٧ةث ٧٠ة ٤ٮب٭٥ٝ ٦ر امهلل !٦ين ارشى
ة كٝةؿ ٌن  ٮـ٤ي ظي  رصةؿ، كال الؿصةؿ أمجةق ية» (/32)ص/ الكةثٜ ادىؽر يف ٧٠ة أي

ٞٮؿ َٛةؿ،األ  صؿت ،كا ٦ٕؿٚح أٔؿٚل٥ كل٥ أرًل٥ ل٥ أين لٮددت احلضةؿ، ربةت ٔك
ْن  وؽرم كمع٪ذ٥ ة،ٝيعن  ٤ٝيب د٥مؤل ٣ٞؽ ا! ٝةد٤ل٥ ،ةقؽ٦ن  كأٔٞجخ ة٩ؽ٦ن   ،ةٗي
ذ٧ٮينكص  ٣ٞؽ ظىت كاخلؾالف، يةفثة٣ٕى رأيي ٌٔل كأٚكؽد٥ ،(1)ةأ٩ٛةقن  ةـ٧ى ٭ٍ اتلَّ  تى ٘ى ني  ٔؿ

 .«ثةحلؿب هل ٥٤ٔ ال ك٣ل٨ ،مضةع رص٢ َة٣ت أيب اث٨ إف /ٝؿيل ٝة٣خ
ة كٝةؿ ٌن  ادضذ٧ٕح اجلةس، أي٭ة» (/32-31)ص/ الكةثٜ ادىؽر يف ٧٠ة أي

 ٚيل٥ ي٧ُٓ ك٤ٕٚل٥ ،بلبالى الى٥ يٮْل الك٦ل٥ ،أ٬ٮاؤ٥٬ ادؼذ٤ٛح ،أثؽا٩٭٥
 ٦ة !ظيةد ظيؽم /٤ٝذ٥ ا٣ٞذةؿ صةء ٚإذا كًليخ، ٠يخ ادضةلف/ يف دٞٮلٮف ،ٔؽاءاأل
 دٚةع ثأًةحل٢، أاعحل٢ ٝةقةك٥، ٨٦ ٤ٝت اقرتاح كال داعك٥، ٨٦ دٔٮة تَـّ ٔى 

 .ثةجلؽ إال احلٜ يؽرؾ كال ،ذلحل٢ا الٌي٥ ي٧٪ٓ ال ادُٮؿ. ادلي٨ ذم
 ٨٦ كا اد٘ؿكر !؟دٞةد٤ٮف ثٕؽم إ٦ةـ أم ٦ٓك !؟د٧٪ٕٮف دارًل٥ ثٕؽ دار أم
 رٍل ٚٞؽ ثل٥ رٍل ٨ك٦ ،ػيتاأل ثةلك٭٥ كا ٚةز ٚٞؽ ثل٥ ٚةز ك٨٦ ،ٗؿرد٧ٮق

ؽ كال ٩رصًل٥، يف أ٧َٓ كال ،ٝٮ٣ل٥ أوؽؽ ال كا أوجعخ ٩ةو٢. ثأٚٮؽ  أٔك

                                                      

٫ ادةء ٨٦ ا٤ٞ٣ي٢ كْل ٩٘جح، دمٓ /اجل٘ت  ح. .الؿص٢ يذضٔؿ ح ثٕؽ صٔؿ ة/ أم/ صٔؿ  كاتل٭٧ةـ/ ار٥. كأ٩ٛةقن
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 الن اأٝٮ .أ٦سة٣ل٥ رصةؿ ا٣ٞٮـ !َجل٥؟ ٦ة !دكاؤًل٥؟ ٦ة !ثة٣ل٥؟ ٦ة ،ثل٥ ا٣ٕؽك
٤ٛح ٥٤ٔ! ث٘ري ٕن  كرع! ٗري ٨٦ ٗك  «.!ظٜ ٗري يف ةك٧َ

ة كٝةؿ ٌن  ابلاكر دؽارل ٧٠ة أداريل٥ ك٥» (/64)ص/ الكةثٜ ادىؽر يف أي
 أ٢َ لك٧ة ،آػؿ ٨٦ د٭ذ١خ ة٩تص ٨٦ ظيىخ لك٧ة !ادذؽأيح كاثليةب ا٧ٕ٣ؽة،

 اجنعةر كاجنعؿ ،ثةث٫ ٦٪ل٥ رص٢ لك أ٤ٜٗ النةـ أ٢٬ ٦٪ةرس ٨٦ ٦نّس ٤ٔيل٥
 ٚٞؽ ثل٥ رٍل ك٨٦ ،٩رصد٧ٮق ٨٦ كا اذلحل٢ !كصةر٬ة يف كالٌجٓ ،٬ةصعؿ يف ٌجحال

 ث٧ة ٣ٕةل٥ كإين ،الؿايةت حتخ ٤ٝي٢ ابلةظةت، يف ل١سري كا إ٩ل٥ ،٩ةو٢ ثأٚٮؽ رٍل
 أرضع ،٩ٛيس ثإٚكةد إوبلظل٥ أرل ال اك كل١ين ،أكدك٥ كيٞي٥ ى٤عل٥،ي

 كال ،ابلة٢َ ٧٠٥ٕؿٚذل احلٜ دٕؿٚٮف ال !صؽكدك٥ كأدٕف ػؽكدك٥، ا
 .«احلٜ ٠إثُة٣ل٥ ابلة٢َ دج٤ُٮف

ة كٝةؿ ٌن  وةرٚين ٦ٕةكيح أف كا لٮددت» (/424)ص/ الكةثٜ ادىؽر يف أي
 أ٢٬ ية !٦٪٭٥ رصبلن  كأُٔةين ٦٪ل٥ ٔرشة ٦ين ٚأػؾ ،ثةدلر٥٬ ادلي٪ةر رصؼ ثل٥

ُل الكـ، ذكك كبل٥ أق٧ةع، ذكك و٥ كازنذني/ ثسبلث ٦٪ل٥ ٦٪يخ ال١ٮٚح،  ٔك
 .ابلبلء ٔ٪ؽ زٞح إػٮاف كال ال٤ٞةء، ٔ٪ؽ وؽؽ أظؿار ال ،ةرأثى ذكك

 صة٩ت ٨٦ دمٕخ لك٧ة !راعد٭ة ٔ٪٭ة اغب ث٢اإل أمجةق ية !أيؽيل٥ دؿبخ
 .«آػؿ ٨٦ دٛؿٝخ

 أف (11/20) ل٧٤ض٤يس األ٩ٮار حبةرك (،2/40) ل٤ُربيس االظذضةج كيف
ـ٧ٔٮف ٬ؤالء، ٨٦ يل ػري ٦ٕةكيح – كا – أرل» ٝةؿ/ ٌٔل ث٨ احلك٨  أ٩٭٥ ي

 ألػؾكا ٦ٕةكيح ٝةد٤خ لٮ كا ٦ةيل... كأػؾكا زٌٞل، كا٩ذ٭جٮا ٝذٌل، اثذ٘ٮا ميٕح، يل
ة إحل٫ يؽٕٚٮين ظىت ثٕ٪ٌف  «.ق٧٤ن

 أف (616)ص/ ل٤ُربيس الٮرل إٔبلـك (،214)ص/ ل٧٤ٛيؽ اإلرمةد كيف
 ٚٛؿٝ٭٥ ظني؛ إىل ٥٭٦ذٕذ إف امهلل» ٚٞةؿ/ ميٕذ٫ ىلع داع ٌٔل ث٨ احلكني
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ا، َؿااٜ كاص٤ٕ٭٥ ٚؿٝنة، ا ٔ٪٭٥ الٮالة دؿض كال ٝؽدن  ز٥ حل٪رصك٩ة، دٔٮ٩ة إ٩٭٥ ،أثؽن
 «.ٚٞذ٤ٮ٩ة ٤ٔي٪ة، ٔؽكا

 ا٣ٕةثؽي٨ زي٨ احلكني ث٨ ٌٔل ٝةؿ (2/26) الؿاٚيض ل٤ُربيس االظذضةج كيف
 «.!ٗري٥٬؟ ٝذ٤٪ة ٨٧ٚ !٤ٔي٪ة يج١ٮف ٬ؤالء إف» ميٕذ٫/ ٨ٔ

ة إف» ٝةؿ/ احلكني ث٨ ٌٔل أف (22/255) ل٧٤ض٤يس األ٩ٮار حبةر كيف  ٨٦ ٝٮ٦ن
 يف اجلىةرل ٝة٣خ ك٦ة ٔـيؿ، يف احل٭ٮد ٝة٣خ ٦ة ٚي٪ة يٞٮلٮا ظىت قيعجٮ٩ة ميٕذ٪ة
 .«!٦٪٭٥ حن٨ كال ٦٪ة، ٥٬ ٚبل ؛ٔيىس

ة/ احلكني ث٨ ٌٔل ٝةؿ (221)ص/ النييع ل٤تكرتم اد٭ؿٝح الىٮارـ كيف ٌن  أي
 كيف «٤ٔي٪ة اعرنا وةر ظىت ظجل٥ ثؿح ٧ٚة اإلقبلـ، ظت أظجٮ٩ة ،اجلةس أي٭ة ية»

 إىل ثٌ٘ذ٧ٮ٩ة ظىت دٞٮلٮف ٦ة ث٪ة زاؿ ٦ة ٚٮا اإلقبلـ، ظت أظجٮ٩ة» آػؿ/ ٣ِٛ
ٮء ا٩ْؿ .«!اجلةس  (.4/121) النييع ل٤ن٭ؿقذةيناجليب ًك

ة/ كٝةؿ ٌن  ٧ٚة األو٪ةـ، ظت حتجٮ٩ة كال ،اإلقبلـ ظت أظجٮ٩ة ا٣ٕؿاؽ أ٢٬ ية» أي
 (.25/403) احلٜ إظٞةؽ رشح ا٩ْؿ .«!مي٪نة ٤ٔي٪ة وةر ظىت ظجل٥ ث٪ة زاؿ

 ىلع أصؿأك٥ ك٦ة ،أكؾثل٥ ٦ة» ٚٞةؿ/ ٤ٔي٫ ٚأز٪ٮا ميٕذ٫ ٨٦ ٩ٛؿ إحل٫ كصةء
 .«ٝٮ٦٪ة وة٣يح ٨٦ ٩لٮف أف كحبكب٪ة ٝٮ٦٪ة، وة٣يح ٨٦ حن٨ ا!

 زبلزح لاكف ميٕح؛ جلة لك٭٥ اجلةس اكف لٮ» يٞٮؿ/ احلكني ث٨ ٌٔل ث٨ حم٧ؽ ك٬ؾا
، ةجل ٭٥ٔةأرب  (.7/701) النيٕح أٔيةف ا٩ْؿ .«أحٜ اآلػؿ كالؿبٓ ماكاكن

 ٨٦ رش ٬ٮ د٨ ا٣تنيٓ[ /]أم األمؿ ٬ؾا ينذع٢ ذ٨ إف» يٞٮؿ/ الىةدؽ صٕٛؿ ك٬ؾا
 (.32/433) ل٧٤ض٤يس األ٩ٮار حبةر «أرشًلٮا كاذلي٨ كادضٮس كاجلىةرل احل٭ٮد

 ك٦ة أمكي٪ة ٣ٞؽ» الىةدؽ/ صٕٛؿ ٝةؿ (2/263) الؿصةؿ ٦ٕؿٚح اػذيةر كيف
 «.مٮدد٪ة ينذع٢ ذ٨ جلة أٔؽل أظؽ
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 كاث٨ ،(74) ا٣ٌٛةا٢ يف ُٝينكادلار ،(4534) الرشيٕح يف اآلصؿم أػؿجك
 يٞٮؿ كنياحل ث٨ ك٨احل ق٧ٕخ ٝةؿ/ مؿزكؽ ث٨ ٌٚي٢ ٨ٔ (47/34)ٔكة٠ؿ

 كال كأرص٤ل٥، أيؽيل٥ جل٨ُٕٞ ٦٪ل٥ ا أ٦ل٨ ٣نئ كا» الؿاٌٚح/ ٨٦ لؿص٢
 «.دٮبح ل٦٥٪ ٩ٞج٢

 .«ٌٔل ىلع احلؿكريح مؿٝخ ٧٠ة الؿاٌٚح ٤ٔي٪ة مؿٝخ» يٞٮؿ/ كق٧ٕذ٫
 ظك٨. كق٪ؽق

ة ثػ)الؿاٌٚح(/ الؿاٌٚح قُل أ٫٩ ٌٔل ث٨ زيؽ ٨ٔ كوط  إىل ٤ٔي٭٥ ٝؽـ ل٧َّ
٧ؿ، ثلؿ أيب ٨٦ يتربأ أف ٦٪٫ ك٤َجٮا ال١ٮٚح،   «.الؿاٌٚح ٚأ٩ذ٥ اذ٬جٮا» كٝةؿ/ ٚأىب ٔك

 عًٞ يف اخلالق١ إٔ احلٛثٞ دع٣ٛ

يح ادىع ٨٦ أكؿ أف /ال١ؿاـ ٝؿاؤ٩ة ي٥٤ٕ أف ينجيغ  أيب ث٨ ٌٔل إ٦ة٦ح ًٚؿ
 األ٦ح، ٬ؾق ز٩ؽيٜ ،قجأ ث٨ ٔجؽا ٬ٮ ا رقٮؿ ثٕؽ َة٣ت
 كًلؾلٟ ،ذلٟ يف خيذ٤ٛٮف ال ،كقري٥٬ دٮارخي٭٥ يف الك٪ح ٧٤ٔةء مؤرػٮ ٬ؾا أزجخ

 ٧٤ٔةء ٨٦ ٠سري قجأ ث٨ ٔجؽا إىل ادلٔٮل ٬ؾق ثنكجح اتلرصيط يف مةرًل٭٥
 ال١يش رصةؿ ٠ذةب يف ٝةؿ ٚٞؽ ،ال١يش ك٦٪٭٥ ،ٔرشيح االزين اإل٦ة٦يح الؿاٌٚح

 ككاىل ،ةي٭ٮديًّ  اكف قجأ ث٨ ٔجؽا أف ا٥٤ٕ٣ أ٢٬ ثٕي ذ٠ؿ» /(404ص/)
 ثة٤٘٣ٮ، مٮىس، كيص ٩ٮف/ ث٨ يٮمٓ يف - ي٭ٮديذ٫ ىلع ك٬ٮ - يٞٮؿ كٌلف ،٤ٔيًّة
 ٨٦ أكؿ كٌلف ،ٌٔل يف - ا رقٮؿ كٚةة ثٕؽ - إقبل٫٦ يف ٚٞةؿ
  .«كًلٛؿ٥٬ خمة٣ٛي٫، كٌلٚح ٫أٔؽاا ٨٦ ا٣رباءة كأّ٭ؿ ،ٌٔل إ٦ة٦ح ثٛؿض ا٣ٞٮؿ أم٭ؿ

 ٔجؽا أم/) ك٬ٮ» ٝةؿ/ (20ص/) كا٣ٛؿؽ ادٞةالت يف اجلٮخبيت ثؾلٟ كٝةؿ
  .«ٌٔل إ٦ة٦ح ثٛؿض ا٣ٞٮؿ أم٭ؿ ٨٦ أكؿ (قجأ ث٨
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 قجأ ث٨ ٔجؽا دٔٮل خ٤ى جً ٝي  كٝؽ .(22)ص/النيٕح ٚؿؽ ٠ذةث٫ يف كا٣ِٞل
ٕن  ؛ابليخ آؿ إىل ي٪تكت ذ٨ ٠سري ٔ٪ؽ  ظكني ك٦٪٭٥ ،اد٤ٟ إىل الٮوٮؿ يف ة٧َ

 يؽيٟ/ ثني أٝٮاهل ْل ٚ٭ة احلٮيث،
 كحلل٥ )إ٧٩ة» /(6ص/) اثلة٣ر ادلرس ػ ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ

 ٨٦ ية أ٩ذ٥ ادٮاص٭ح، ٬ؾق يف ػ٫ُُ ككٜٚ د٤ٕي٧ةد٫ ىلع تكريكف ث٭ؽي٫ د٭ذؽكف ا(
 ث٨ ٌٔل اإل٦ةـ آ٦٪ٮا/ كاذلي٨ كرقٮهل ا كحلل٥ تل٤٘جٮا ظـب٫ دلٮ٩ٮا أف دؿيؽكف

 ٬ؾق ،دٮيل أمؿ كيل دٮيل ،ٝؽكة دٮيل ٬ٮ َة٣ت أيب ث٨ ٌٔل اإل٦ةـ ٚذٮيل ،َة٣ت أيب
 «.آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ٩بي٭ة ثٕؽ ٨٦ األ٦ح

ة ٝةؿك ٌن  ٚي٧ة ٩ٛ٭٥» /(24ص/) اتلةقٓ ادلرس ػ ٞؿةابل قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي
 حيةكؿ ابلٕي آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات حم٧ؽ ا رقٮؿ ثٕؽ ثةدؼذ٤ٛني يذ٤ٕٜ
 آهل(/ كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ ٝٮؿ ٨٦ ٧٤ٔٮا ٦ة أ٩٭٥ ي٧ل٨ يٞٮؿ/ يذأكؿ

 ٦ة ٧٤ٮأ ٦ة ،(1)ثٕؽق ػ٤يٛح أ٫٩ ىلع ٩ه أ٫٩ «مٮالق ٌٔل ٚ٭ؾا مٮالق ٠٪خ ٨٧ٚ»
 ٬ٮ ادؼة٣ٙ ا٣ُؿؼ ثأف دأكؽ ا أ٩بيةء ٨٦ ٩يب ثٕؽ اػذبلٚنة جتؽ ٔ٪ؽ٦ة ٔؿٚٮا

 ٨ٔ خمة٣ٛني ،آيح ٨٦ أكرث يف كدلؿرت ،زةثذح ٬٪ة ٝةٔؽة ٬ؾق ،٥٤ٔ ٨ٔ خية٣ٙ
 «.اإلَبلؽ ىلع هل دذأكؿ أف دلةؿ ٬٪ةؾ يٕؽ ل٥ ،٥٤ٔ

ة ٝةؿك ٌن  دٕةىل/ ٝةؿ ةكًل٧» /(5ص/) ا أ٦ةـ ل٤ض٧يٓ ٔؾر الم٤ـ٦ح  يف أي
ا﴿ َٓ حُّ

َ
أ ٓ  ةَّيِؼۡ  ٱلرَُّشُٔل  َيى ا ُزَِل  ٌَ

ُ
إِن ٌَِ إَِِلَۡم  أ َٔ ّبَِس  ًۡ  رَّ ا َتۡفَػۡو  ىَّ ٍَ ۥ   ةَيَّۡؾَج  َذ ُّ ُ  رَِشاََلَ  َوٱّللَّ

َم  ٍُ ََ  َحۡػِط َ  إِنَّ  ٱۡلَّاِس   ٌِ ِدي َّل  ٱّللَّ ۡٓ ٔۡمَ  َح ََ  ٱىَۡل  الؿاٌٚني أم/، (2)[34 ادةاؽة/]﴾٦٧ٱىَۡكٰفِرِي
                                                      

ثٕؽ ميض  كأ٦ة الؿاٌٚح ٚعؽث ٦ؾ٬ج٭٥»(/ 3-2)ص/ َجٞةت ادٕزت٣حٝةؿ أحؽ ث٨ حيىي ادؿدض يف ٠ذةث٫  
 الىؽر األكؿ، كل٥ يك٧ٓ ٨ٔ أظؽ ٨٦ الىعةثح ٨٦ يؾ٠ؿ أف اجله يف ٌٔل صٌل ٦ذٮادؿ، كال يف ازين ٔرش

ة... كٝؽ مؿَّ أف أكؿ ٨٦ أظؽث ٬ؾا ا٣ٞٮؿ/ ٔجؽ ا ث٨ قجأ، كل٥ يْ٭ؿ ٝج٫٤  «.إ٦ة٦ن
ًُ ٱىَۡغٰيُِتَٔن ٬ؾق اآليح، كآيح ادةاؽة/   ُْ  ِ ْ ـَإِنَّ ِخۡزَب ٱّللَّ ُِٔا ٌَ ََ َءا ِي َ َورَُشَُٔلُۥ َوٱَّلَّ لَّ ٱّللَّ َٔ َ َحَخ ٌَ اقذؽؿ ث٭ة  ٥٦َو

 ريض ا ٔ٪٫. ك٬ؾا ٨٦ دٛكري الؿاٌٚح. كأ٦ة دٛةقري أ٢٬ اإلقبلـ ظكني احلٮيث ىلع كاليح اإل٦ةـ ٌٔل
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 أمؿق اذلم ٬ٮ ذلٟ اكف إذ الكبلـ ٤ٔي٫ ٌٔل اإل٦ةـ كاليح يؿٌٚٮف ثإثبل٫ٗ مؿتأ دة
ريق الكبلـ ٤ٔي٫ ارةدم اإل٦ةـ ذلٟ ىلع ٩ه ٧٠ة اآليح ٬ؾق يف ثإثبل٫ٗ ا  ٗك

 ألف ؛كٛؿ ٬ٮ ٬ؾا يٞج٤ٮق أف مكذٕؽي٨ ٣يكٮا حم٧ؽ ية ث٫ دج٤٘٭٥ ٦ة يؿٌٚٮف
 ذلٟ ثة الاكٚؿ ا٣ٕؿيب يل٨ ل٥ الؿٚي ٬ٮ إ٧٩ة ؛ظ٫٧١ اػذ٤ٙ كإف لك٫ ا٣لٛؿ

 مؤ٦٪ني اك٩ٮا ا ثٮصٮد مؤ٨٦ ٗري أ٫٩ ث٧ٕىن ثة ااكٚؿن  يل٨ ل٥ الى٪٥ يٕجؽ اذلم
ً ََوىَهِ ﴿ ٔ٪٭٥ حتؽث كا٣ٞؿآف ا ثٮصٮد ُٓ َۡلَ

َ
َۡ  َشأ ٌَّ  ًۡ ُٓ ََّ  َخيََل ُ   َِلَُلٔىُ ٰ  ٱّللَّ ّنَّ

َ
 يُۡؤـَُهٔنَ  ـَأ

ـػؿؼ/] ﴾٨٧ ً َوىَهَِ﴿ ،[54 ال ُٓ َۡلَ
َ
َۡ  َشأ َمَٰنٰتِ  َخيَقَ  ٌَّ ۡرَض  ٱلصَّ

َ
ََّ  َوٱۡۡل ََّ  َِلَُلٔىُ ُٓ  ٱىَۡػزِيزُ  َخيََل

 ًُ ـػؿؼ/]﴾٩ ٱۡىَػيِي  اك٩ٮا ل١٪٭٥ اإلي٧ةف راٌٚني اك٩ٮا ل١٪٭٥ ا٣ٞؿآف؟ يف ٬ؾا أ٣يف [6 ال
 اإلي٧ةف راٌٚني كق٥٤( آهل كىلع ٤ٔي٫ ا )وًل حم٧ؽ ا ثؿقٮؿ اإلي٧ةف راٌٚني

 دلٮف أال ٬ٮ الؿٚي ٬ٮ ا٣لٛؿ اكٚؿي٨ ٚك٧ة٥٬ كدٕةىل قجعة٫٩ ا ثٮظؽا٩يح
 «.خيذ٤ٙ ظ٫٧١ اكف كإف كٛؿ ٬ٮ ٬ؾا كد٢٧ٕ د٤زتـ أف مكذٕؽان 
ة ٝةؿك ٌن ٌََ﴿» /(7ص/) اثلةين ادلرس ػ ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي لَّ  َو َٔ َ  َحَخ  ٱّللَّ
ََ  َورَُشَُٔلُۥ ِي ْ  َوٱَّلَّ ٔا ُِ ٌَ ِ  ِخۡزَب  ـَإِنَّ  َءا ًُ  ٱّللَّ  ٥٬ ٬٪ة آ٦٪ٮا اذلي٨ [23 ادةاؽة/] ﴾٥٦ يُِتٔنَ ٱىَۡغٰ  ُْ

 ك٨٣ ٬ؽايح يذعٜٞ ٨٣ الكبلـ ٤ٔي٫ ٌٔل اإل٦ةـ كاليح ثؽكف الكبلـ ٤ٔي٫ ٌٔل اإل٦ةـ
ٕيح دمةٔح كألم لؤل٦ح يذعٜٞ  ا حبـب ُلتك ثأف صؽيؿة ٤ٔي٭ة دلٮف ًك

 «.ا٣٘ة٣ت ظـب٫ ْل ذىجطٚ ا ثذأييؽ ٚذعْٯ
ة ٝةؿك ٌن  ٬ٮ ك٬ؾا» /(6-5ص/) اثلةين ادلرس ػ ةاؽةاد قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي
 أف أذربكا أل٩٭٥ دةذا؟ الكبلـ ٤ٔي٫ ثٌٕل يؿدجُٮا ل٥ ٔ٪ؽ٦ة الكنيح اٚذٞؽق ٦ة اذلم
 ثلؿ ثأيب اردجُٮا ٚ٭٥ ٌٔل ٨٦ أ٢ٌٚ ثلؿ أثة ثأف يٞٮلٮا أل٥ ٦٪٫ أك٢٧ ٬ٮ اآلػؿ

 كيؤ٦٪ٮا ٧٠ةهل كي٤عْٮا الكبلـ ٤ٔي٫ ٌٔل إىل ي٪ْؿكا ل٥ دة األ٢ٌٚ ص٤ٕٮق أف ثٕؽ

                                                      
ادٕذ٧ؽة، ٚبل يؾ٠ؿكف ذلٟ. كًل٥ ل٤ؿاٌٚح ٨٦ دٛةقري ثة٤َح أ٩ـلٮ٬ة يف آؿ ابليخ، كٝؽ ذ٠ؿ٩ة ميبنة ٨٦ ذلٟ يف 

 (.230-423)ص/ َٕٮف راٌٚح احل٨٧ يف وعةثح الؿقٮؿ ادؤد٠٨٧ذةث٪ة 
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 ٤ٔي٫ ثٌٕل االردجةط ٚٞؽكا دة ٌٔل اق٥ أٚةد٥٬ ٢٬ ،ٌٔل اق٥ يٛؽ٥٬ ل٥ ثل٧ةهل
 اق٫٧ يٕؽ ٥٤ٚ ،ثل٧ةهل االردجةط قيُٕي٭٥ اكف ٦ة ٚٞؽكا ٧٠ةهل ثةٔذجةر الكبلـ
 ٤ٔي٫ ٝؽمٮا ،٧ٔؿ ٤ٔي٫ ٝؽمٮا ،ثلؿ أثة ٤ٔي٫ ٝؽمٮا ،راثٕ٭٥ ص٤ٕٮق ث٢ ،ي٪ٕٛ٭٥
 يف ٠ؾلٟ ٚاكف ،ال٧١ةؿ ٨ٔ ادضؿد ا٣ٕةدم الؿص٢ ٌٔل ٩ْؿ٥٬ يف أوجط أل٫٩ ،ٔس٧ةف

 يزنؿ أف دكف ظةلٮا اآلػؿي٨ أف لٮال كرب٧ة ،كاثلةثلح كاثلة٩يح مؿة أكؿ ٩ـلٮق ٩ٛٮق٭٥
 ٌٔل اق٥ أ٣يف ،َؿيٞح كبأم درصح أم يف اخلبلٚح إحل٫ دى٢ ظىت ٤ٕٛ٣ٮا راثٕح مؿة

 الكبلـ ٤ٔي٫ ٌٔل إىل ؿ٩ة٩ْ أ٩٪ة ٬ٮ ؟كبي٪٭٥ ثي٪٪ة ا٣ٛةرؽ ٦ة ،كدلي٭٥ دلي٪ة ٦ٕؿكؼ
 ٬ٮ آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات (1)ا رقٮؿ ثٕؽ اجلةس أ٢ٌٚ ٬ٮ اكم٢ ٠ؿص٢
 كحم٧ؽ ا٣ٞؿآف ربةق ٨٦ ٬ٮ آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ ثٕؽ اجلةس أك٢٧

ا كٌلف آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات  إحل٫ ٩٪ْؿ حن٨ ،اد٭٧ح ا٣رتبيح د٤ٟ ثذ٤ٌف صؽيؿن
 ل٥ كاآلػؿكف ٌٔل اق٥ ٔؿٚ٪ة اذلم ٍٚٞ أ٩٪ة أـ ،ا٣ٛةرؽ ٬ٮ ٬ؾا ،اكم٢ ٠إنكةف
٧ؿ ثلؿ أثٮ ١٬ؾا يٞٮلٮف أ٣يكٮا ٌٔل اق٥ يٕؿٚٮف ٥٬ ،ٌٔل اق٥ يٕؿٚٮا س٧ةف ٔك  ٔك
ٌل  إىل ي٪ْؿكا ل٥ أ٩٭٥ ٬ٮ ؟كبي٪٭٥ ثي٪٪ة كٚؿؽ ٔ٪٭٥ خنذ٤ٙ ص٤ٕ٪ة اذلم ٦ة ٣ل٨ ،ٔك
ة حل١ٮف ا اػذةرق اكم٢ ٠نؼه اكم٢ ٠ؿص٢ الكبلـ ٤ٔي٫ ٌٔل  ،٩بي٫ ثٕؽ لؤل٦ح ٧٤ٔن
 ،٧٠ةهل ثةٔذجةر ث٫ دؿدجٍ اذلم النؼه ٬ؾا إىل اجلْؿة أزؿ جلة يْ٭ؿ ٕٚبلن  اكف ٬٪ة ٨٧ٚ
 «.كرؽ ىلع ظرب يٞةؿ ٧٠ة صكؽ ىلع اق٥ دلؿد دليٟ ٚكيىجط اكمبلن  دٕذربق ل٥ إذا أ٦ة

ة يف ٌن  قجعة٫٩ كا» /(42ص/) اثلةين ادلرس ػ ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  كٝةؿ أي
ة أل٦ذ٫ يٌٓق ٨٦ ٬ٮ كدٕةىل  ث٭ؽايح صؽيؿي٨ حل١ٮ٩ٮا ،كيؤ٤٬٭٥ خيذةر٥٬ أٔبل٦ن
 ٨٦ الٮاظؽ الؿمـ ٬ٮ الكبلـ ٤ٔي٫ ٌٔل اإل٦ةـ يل٨ أل٥ ،ثٞيةدد٭ة كصؽيؿي٨ األ٦ح

 كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات اجليب أ٦ةـ دٞٙ اك٩خ ا٣يت ال١سرية ادضة٦يٓ د٤ٟ لك ثني
                                                      

٧ؿ ريض ا ٔ٪٭٧ة( أف ٤ٔيَّة ٝةؿ/  دٞؽـ يف ثةب )ٔؽاكة احلٮيث  ال ي٤ٌٛين أظؽ ىلع أيب ثلؿ »أليب ثلؿ ٔك
٧ؿ إال صرلد٫ ظؽ ادٛرتم  .«ٔك
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 ثؾلٟ يذ٧كٟ ثأف ةم٤ـ٦ن  أكخلٟ ٨٦ مؼه لك أوجط ظىت ة٧٤ٔن  ٬ٮ ٚربز ؟آهل(
 «.٩٭ض٫ ىلع كيكري ث٭ؽي٫ كي٭ذؽم كيذٮالق ا٥٤ٕ٣

ة ٝةؿك ٌن  ٤ٚ٪أت اإذن » /(42ص/) اثلة٣ر ادلرس ػ ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي
٧ؿ ثلؿ أيب لآلػؿي٨  كظىت ادٞةـ ٬ؾا ألظؽ ٣يف أ٩ٛك٭٥ الىعةثح ٨٦ اللك ث٢ ٔك

ة ٍٞٚ ٣يف اآليح ٬ؾق ث٧س٢ يذ٤ٕٜ ٚي٧ة ٛن ٧ؿ ثلؿ أيب ٨٦ مٮٝ  اللك ك٨٦ ث٢ ؛ٍٚٞ ٔك
 ٌٔل لئل٦ةـ قذ١ٮف ٦٭٧ح أكؿ ألف ،الكبلـ ٤ٔي٫ ٌٔل اإل٦ةـ يذٮلٮا ثأف م٤ـمٮف أ٩٭٥

 )و٤ٮات ا رقٮؿ ركح دٛةرؽ أف ثٕؽ ٨٦ ْل ال١ربل اد٭٧ح ٬ؾق الكبلـ ٤ٔي٫
 اذلم ٬٪ة الٮاليح أ٣حمك ثأف ٚ٭٧٪ةإذنا  ٝةؿ/ أف إىل ادل٩ية... احليةة آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا
 ادضذ٧ٓ يلٮف أف األ٦ح دلٮف أف ٦ٞةـ يف اد٭٥ ادٞةـ ٬ؾا يف إحل٭ة ذٮص٭ٮف٦ حن٨

 دٕين ال ثأ٩٭ة ثٕؽ ٩ٛ٭٥ أل٥ ،ادٮاص٭ح ٦يؽاف يف قي٤٘ت اذلم ا ظـب ٨٦ ا٣ٛبلين
 أف ٦ٞةـ ٣يف ٚةدٞةـإذنا  ٔس٧ةف، كال ٧ٔؿ كال ثلؿ أثة ال ث٭ة ر٥ ٔبلٝح كال ،أكخلٟ

٧ؿ ثلؿ كأثة الكبلـ ٤ٔي٫ ٌٔل دذٮىل أف جلة طيى س٧ةف ٔك  أف دؿيؽ كأ٩خ ٔك
ة ٤ٔي٭٥ اآليح ٬ؾق دنكعت ٕن  «.دمي
 ٨٦ دلٮف ٨٣ إ٩ٟ» /(42ص/) األكؿ ادلرس ػ ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  كيف

  ٦ذٮيل ل٨د ل٥ إذا ل٤ض٭ةد د٪٤ُٜ ال أك ل٤ض٭ةد قت٪٤ُٜ أ٩خ قٮاء ا ظـب
 «.َة٣ت أيب ث٨ ٌٔل كلئل٦ةـ كرقٮهل
ة ٝةؿك ٌن  ا ٚٮاليح اإذن » /(43ص/) األكؿ ادلرس ػ ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي
 ،ةكأين  ةإي٧ة٩ن  قذ٧ؤل٬ة ا٤ٞ٣ت د٧ؤل ٔ٪ؽ٦ة ٕٚبلن  ْل َة٣ت أيب ث٨ ٌٔل كاإل٦ةـ كرقٮهل

 احل٭ٮد ألكحلةء أك كاجلىةرل ل٤ي٭ٮد كالء ٨٦ ذرة أم إحل٫ ي٪ٛؾ أف ٨٦ ا٤ٞ٣ت قذعى٨
 ،دي٪٫ ٨ٔ اؽًّ ؿدى مي  يىجط أف ٨٦ ا٤ٞ٣ت ٬ؾا حي٢٧ ٨٦ ٩ٛك٫ اإلنكةف قذعى٨ ،كاجلىةرل
ة قذعى٪٫ ٌن ٕن  يىجط أف ٨٦ أي  .«ال١ذةب أ٢٬ ٨٦ ٣ٛؿيٜ ال١ذةب أل٢٬ ةَةا
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 رقٮؿ مٮت ثٕؽ اخلبلٚح أف دٔٮل يف ٧ْٕ٦٭ة ا٩ىت ادٞةَٓ ٬ؾق كُيُج:
ًّٞ  كص٤ٕٮ٬ة َة٣ت، أيب ث٨ ٌٔل يف ا ة ةإريًّ  ةظ ًن  دميٓ ىلع ٦ٛؿك

ـٔٮـ يف ذريح احلك٨ كاحلكني إىل ٝيةـ الكةٔح، ىلع  دك٧٤ني ػا ٍٮا ٬ؾا احلٜ اد  ُ ك٦ى
 ٦ة االداعء ٬ؾا ىلع اكب٪ٮ ػبلؼ ثي٪٭٥ مؽيؽ يف ٨٦ يُٕة٬ة ٨٦ اذلريح ادؾ٠ٮرة ػ

 ٨٦ ر٥ دأييؽ كال ل٧٤ك٧٤ني ٬ؽايح ال أ٫٩ ٨٦ احلٮيث ظكني ٦ٞةالت يف ذ٠ؿق قجٜ
 ذلٟ ىلع كب٪ٮا ابليخ، آؿ ثٮاليح إال إي٧ة٩نة ٤ٝٮب٭٥ ٧ذ٤ئد ك٨٣ ،رٕٚح كال ٔـة كال ا

 ٨ٔ ثةظر للك ٩نجخ حن٨ ك٬ة ادؾ٠ٮرة، الٮاليح يٞج٢ ل٥ ٨٦ دلٛري٥٬ االداعء
ريق َة٣ت أيب ث٨ ٌٔل ٨ٔ الىعيط ثةدلحل٢ هل ػةًٓ احلٜ،  أا٧ح ٠جةر ٨٦ ٗك

 ٨٦ ثؾريذ٫ خمذىح ص٤ٕ٭ة كال ،ثةخلبلٚح هل يٮص ل٥ الؿقٮؿ أف ابليخ آؿ
ة، ال ثةخلبلٚح، ثةػذىةو٭٥ ا٣ٞٮؿ ٦٪٭٥ أظؽ ٨ٔ يىط كل٥ ،ثٕؽق ًن  كال ٚؿ

 /اقذعجةثنة
ذٞةد يف ابلي٭ٌف ٔ٪ؽ صةء  (4/227) اجلجٮة دالا٢ كيف ،(222/)ر٥ٝاأل

 كذؼ٤ٙت أال /َة٣ت أيب ث٨ ٣ٌٕل ٝي٢ ٝةؿ/ ق٧٤ح ث٨ مٞيٜ كاا٢ أيب ٨ٔ
 ا دؿً يي  إف ٣ل٨ك ٚأقذؼ٤ٙ، ا رقٮؿ اقذؼ٤ٙ ٦ة» ٝةؿ/ ٤ٔي٪ة؟
 .«ػري٥٬ ىلع ٩بي٭٥ ثٕؽ دمٕ٭٥ ٧٠ة ،ػري٥٬ ىلع ثٕؽم ٚكيض٧ٕ٭٥ اػرين  ثةجلةس

 ٠ذةث٫ يف حـة ث٨ ٠يعىي الـيؽيح، ٧٤ٔةء ٨٦ ٠سري ٔ٪ؽ ٦ٕذ٧ؽ ادلحل٢ ك٬ؾا
ح الؿقة٣ح ٪ؽ ،(423ص/) الٮأز  ث٨ ٠ٌٕل اإل٦ة٦يح، الؿاٌٚح ٧٤ٔةء ٨٦ ٠سري ٔك
 كا٣ُٮيس ،(444ص/) اإل٦ة٦ح يف النةيف ٠ذةث٫ يف ارؽل( ثػ)٥٤ٔ اد٤ٞت احلكني

يط اجلجأ ٨ٔ مؤقف ٩ٞبلن ٨٦ ٠ذةب أػي٪ة ىلع الؿازيح  .النةيف د٤ؼيه يف دًٮ
 (.454-450)ص/ النيٕح ٔجؽا ث٨ قجأ

 ٝةؿ/ مؿزكؽ ث٨ ٌٚي٢ ٨ٔ (722-2/721) ا٣ُجٞةت يف قٕؽ اث٨ ٔ٪ؽ كصةء
 ابليخ أ٢٬ ٚيل٥ ٢٬ ٤ٝخ/ صٕٛؿ ِٔل ٌٔل ث٨ كظكني ٌٔل ث٨ ٧ٔؿ قأ٣خ
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 ٦يذح ٦ةت ٧ٚةت؛ ذلٟ، هل يٕؿؼ ل٥ ك٨٦ ذلٟ، هل دٕؿٚٮف َةٔذ٫، ٦ٛرتًح إنكةف
 ٧ٕ٣ؿ ٤ٞٚخ ٝةؿ/ ،«با٠ؾ ٚ٭ٮ ٚي٪ة ٬ؾا ٝةؿ ٨٦ ٚي٪ة، ٬ؾا ٦ة كا ال ٚٞةؿ/ صة٤٬يح؟

ـ٧ٔٮف ٦زن٣ح ٬ؾق إف ؛ا رحٟ ٌٔل/ ث٨  اجليب إف ٣ٌٕل، اك٩خ أ٩٭ة د
 ٨احلك إف ؛ل٤عكني اك٩خ ز٥ إحل٫، أكىص ٤ٔيًّة إف ل٤عك٨، اك٩خ ز٥ إحل٫، أكىص
 ث٨ دع٧ؽ اك٩خ ز٥ إحل٫، أكىص احلكني إف احلكني، ث٨ ٣ٌٕل اك٩خ ز٥ إحل٫، أكىص

 كا ا، ٝةد٤٭٥ حبؿٚني، أكىص ٧ٚة أيب دةت كا» ٚٞةؿ/ إحل٫؟ أكىص ٤ٔيًّة أف ٌٔل
 ظك٨. كق٪ؽق .«ث٪ة ٦ذأك٤ٮف إال ٬ؤالء إف

ة - قٕؽ اث٨ كأػؿج ٌن  كاخلبلؿ ،هل كال٤ِٛ (720ػ2/746) ا٣ُجٞةت يف - أي
 ٔكة٠ؿ كاث٨ ،(2507) الك٪ح أ٢٬ أذٞةد رشح يف كالبللاكيئ ،(132) الك٪ح يف
 ٝةؿ/ مؿزكؽ ث٨ ا٣ٌٛي٢ ٨ٔ ٠سرية َؿؽ ٨٦ (40ػ47/36) دمنٜ دةريغ يف
 ٚإف ، أظجٮ٩ة كحيل٥،» ٚي٭٥/ ي٤٘ٮ ذ٨ لؿص٢ يٞٮؿ احلك٨ ث٨ احلك٨ ٧ٕخق

 ي٢ٞ أل٥ الؿاٚيض/ هل ٚٞةؿ ٝةؿ/ ،«ثٌ٘ٮ٩ة...ٚأ ا ٔىي٪ة كإف ٚأظجٮ٩ة، ا إَٔ٪ة
 أ٦ة» ٚٞةؿ/ !؟«مٮالق ٌٕٚل مٮالق ٠٪خ ٨٦» ٣ٌٕل/ كالكبلـ الىبلة ٤ٔي٫ ا رقٮؿ
 ثةلىبلة، ر٥ أٚىط ٧٠ة ثؾلٟ، ر٥ ألٚىط كالك٤ُةف ةاإلمؿ ثؾلٟ يٕين لٮ إف كا

 ثٕؽم، ٨٦ كحلل٥ ٬ؾا اجلةس أي٭ة ر٥/ ك٣ٞةؿ ابليخ، كظش مٌةف،ر كويةـ كالـٌلة،
 - دٞٮلٮف/ ٧٠ة األمؿ اكف كلٮ ،ا رقٮؿ ل٤٪ةس اكف اجلةس أ٩ىط ٚإف
٥ْ اكف إف اجليب ثٕؽ كا٣ٞيةـ األمؿ رؾا ٤ٔيًّة اػذةر كرقٮهل ا إف  أٔل

ة؛ بحيػُ ذلٟ يف اجلةس  ٚي٫ ـيٞٮ أف ا رقٮؿ ث٫ أمؿق ٦ة دؿؾ إذ كصؿ٦ن
 «.اجلةس إىل ٚي٫ ٕؾري أك أمؿق، ٧٠ة

  /قجٜ ٦ة ىلع كزيةدة ٠سرية، ابليخ ثآؿ خمذىح ٣يكخ اخلبلٚح أف ىلع األد٣ح كُيُج:
 ٌٔل دٮيف أف إىل ا رقٮؿ دٮيف ٦٪ؾ َة٣ت أيب ث٨ ٌٔل أف

ة ي٢ٞ ل٥  أليب ٦جةيٕذ٫ ٪ؽٔ ال ثةخلبلٚح، يل أكىص ا رقٮؿ إف /يٮ٦ن
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٧ؿ ثلؿ س٧ةف ٔك  مٮد٫، ٔ٪ؽ ث٭ة يٮص كل٥ هل، اجلةس ٦جةيٕح ٔ٪ؽ كال ٔك
 ٠ذج٭٥ ٨٦ ٠سري يف الؿاٌٚح ٔ٪ؽ مكُؿ ٬ٮ ح٪َّ الك   أ٢٬ ٠ذت قُؿد٫ اذلم ك٬ؾا

 دة (هل ػُجح )٨٦ ٔ٪ٮاف/ حتخ (413)ص/ ابلبلٗح ٩٭شٚيف ،ادٕذ٧ؽة
 ٗريم... كاتل٧كٮا دٔٮين» ٌٔل/ ٝةؿ ٔس٧ةف ٦ٞذ٢ ثٕؽ ابليٕح ىلع اجلةس أرادق
ل٥ أق٧ٕل٥، ك٣ٌٕل ٠أظؽك٥، ٚأ٩ة دؿًلذ٧ٮين كإف  كأ٩ة أمؿًل٥، كحلذ٧ٮق د٨ كأَٔٮ

ا ٣ل٥  «.أ٦رينا ٦ين ٣ل٥ ػري كزيؿن
 يل اك٩خ ٦ة كا» (/772-771)ص/ ٌٔل ٝةؿ (705)ص/ ٩ٛك٫ ادىؽر كيف

جح اخلبلٚح يف  «.٤ٔي٭ة كح٤ذ٧ٮين إحل٭ة، دٔٮد٧ٮين كل١٪ل٥ إربح، الٮاليح يف كال ،ٗر
ةكاو كٝةؿ  كبكُذ٥» (/772-771)ص/ الكةثٜ ادىؽر يف ٧٠ة ٦جةيٕذ٫ ٛن

 ىلع (1)اري٥ اإلث٢ دؽاؾٌ  ٌٔلَّ  دؽا١٠ذ٥ ز٥ ٚٞجٌذ٭ة، ك٦ؽدد٧ٮ٬ة ١ٚٛٛذ٭ة، يؽم،
 كب٤ٖ الٌٕيٙ، ككَئ الؿداء، كقُٞخ اجل٢ٕ، ا٩ُٕٞخ ظىت كركد٬ة، يٮـ ظيةً٭ة

 كحتةم٢ ال١جري، إحل٭ة (2)جى ؽى ك٬ى  الى٘ري، ث٭ة اثذ٭ش أف إيةم ثبيٕذ٭٥ اجلةس رسكر ٨٦
 «.(3)ال١ٕةب إحل٭ة كظّست ا٤ٕ٣ي٢، حنٮ٬ة

 اك٩خ ٤ٚٮ دٕةكيح، ٔ٪٭ة احلك٨ د٪ةزؿ اخلبلٚح؛ ىلع احلك٨ى  ٦ٕةكيحي  ٩ةزع كدة
ة ًّٞ  ٤ٔي٫ كألٝةمٮا ابليخ، آؿ ثٞيح كا٫ٞٚ كدة ٦٪٫، اتل٪ةزؿ ٬ؾا ظى٢ دة ث٭٥ ةػةوًّ  ظ

٨ ا ٨ٔ احلضش  ٬ؾا حيى٢ ل٥ ؛ أوبلن  ظةوبلن  األمؿ ٬ؾا يل٨ ل٥ كدة رقٮهل، ٔك
 ٤ٔي٭٥ دقيكح ابليخ آؿ يف اخلبلٚح دٔٮل أف ىلع كاًعح دال٣ح ٬ؾا ٚؽؿ ؛٦٪٭٥

 كميٕذ٫. قجأ اث٨ ٝج٢ ٨٦

                                                      

 .اتلَّؽاؾ/ االزدظةـ. كاري٥/ ا٣ُٕةش 
 .٬ؽج/ أم/ مىش منيح الٌٕيٙ 
 .اجلةريح ظني يجؽك زؽي٭ة 
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ًّا إٔ احلٛثٞ عكٝد٠   ايكٝا١َ ّٜٛ نف٘ َٔ ايٓاس ٜشكٞ عً

 ا ٨٦ ٩ؿيؽ حن٨» /(44ص/) ا أ٦ةـ ل٤ض٧يٓ ٔؾر الم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
 حيرش٩ة أف ،اجل٪ح يف أوجٓ حمٍ كبي٪٫ ثي٪٪ة يلٮف كال ،حم٧ؽ زمؿة يف حيرش٩ة أف

 «.احلٮض ٨٦ الكبلـ ٤ٔي٫ ٌٔل اإل٦ةـ ثيؽ يكٞي٪ة كأف ،حم٧ؽ زمؿة يف ا
ك٬ؾا ٝٮؿ يؿ٫ٌٚ ا٢ٕٞ٣  «ٌٔل اإل٦ةـ ثيؽ يكٞي٪ة كأف» ٝٮهل/ النة٬ؽ كُيُج:

 ا٣يت ٠زيا٫٩ ٔؽد كأف احلٮض، ىلع الٮاردي٨ ٠رثة ٨٦ ٥٤ٔ دة ،الك٤ي٥ كادلحل٢ ا٣ٞٮي٥
 ٌٔل ٠ٙ دى٪ٓ ٧ٚةذا الك٧ةء، جنٮـ ٔؽد احلٮض ىلع الٮاردكف ٦٪٭ة يرشب
 دؿًلٮا ٝٮـ ٚ٭ؤالء مٮّٙ، ٠أ٫٩ ٤ٔيًّة يىٮركف ٬ؤالء إف ز٥ الٮاردي٨؟! رؤالء

 ٬ؾق ىلع الالكـ يف ا٣ٞٮؿ بكُ٪ة كٝؽ األثةَي٢، ٬ؾق ٤ٔي٭٥ ٚ٪ٛٞخ ٔٞٮر٥، اقذ٧ٕةؿ
 .(324-321ص/) الـ٨٦ مؿ ىلع احل٨٧ راٌٚح ٠ذةث٪ة يف ة٤َحابل ا٣ٕٞيؽة

  املشًُني ع٢ً ايبٝت آٍ تٛيٞ ع٢ً ايٓصس احلٛثٞ حصس

 ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف إف» /(2ص/) ابليخ أ٢٬ مكبٮحلحم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
 ٌٔل ثذٮيل إال األ٦ح د٪رص ال ال١ذةب أ٢٬ ٦ٓ احل٭ٮد ٦ٓ ادٮاص٭ح ٦يؽاف يف أ٫٩ يٮيح

ٌل حم٧ؽ أث٪ةء ٝيةدة حتخ إال األ٦ح رصذدن ك٨٣ َة٣ت أيب ث٨ا  َة٣ت أيب ث٨ ٔك
 «.٤ٔي٭٥ ا و٤ٮات
ة ٝةؿك ٌن  ك٨٣ األ٦ح د٪ضط ٨٣» /(3ص/) ابليخ أ٢٬ مكبٮحلحم٤ـ٦ح  يف أي
ٕيح ٨٦ األ٦ح د٪ٞؾ ك٨٣ أز٦ةد٭ة ٨٦ ختؿج  إحل٭٥ ثة٣ٕٮدة إال دٕين٭ة ا٣يت اد٭ي٪ح الًٮ

 ظينبؾ زةثذح إريح قنن قذ٤ٌٮف، دذ٧ك١ٮا ل٥ إذاٚ د٤ٌٮا( ٨٣ ث٫ د٧ك١ذ٥ إف )٦ة
 ٨٣ ادرتًلٕٮف كحلرتًلٓ ادذىؽٝٮف كحلذىؽؽ ادلأٮف كحلؽع ادذٕجؽكف حلذٕجؽ

 «.إحل٭٥ أرمؽ٥٬ ٦ة إىل ثة٣ٕٮدة إال ر٥ يكذضيت
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ة ٝةؿك ٌن  اثلةين ادلرس – األػبلؽ ماكرـ داعء ّبلؿ يفم٤ـ٦ح  يف أي
 يذٕؿؼ أف هل ينجيغ مؼه كَل ٥٤ٔ َة٣ت كَل م٤عٮّح ٩ُٞح ٬ؾق» /(7ص/)

 يؽ ىلع إال لؤل٦ح إي٧ة٩يح دؿبيح لؤل٦ح إي٧ة٩يح دؿبيح حتى٢ أف ي٧ل٨ ال أ٫٩ ٤ٔي٭ة،
٤ي٭٥( ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ ثيخ أ٢٬  أف ي٧ل٨ ٚبل اآلػؿكف أ٦ة ٔك

 «.إي٧ة٩يح دؿبيح يٮص٭ٮ٩ة أف كال ظىت دؿبيح أيؽي٭٥ ىلع حيى٢
ة ٝةؿك ٌن  اثلةين ادلرس – األػبلؽ ماكرـ داعء ّبلؿ يفم٤ـ٦ح  يف أي

 كىلع ا ٠ذةب ػبلؿ ٨٦ إال ٤ٔي٫ حتى٢ أف ي٧ل٨ م٢اك إي٧ةف ال إ٫٩» /(40ص/)
  «.آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ ٔرتة يؽ

ة ٝةؿك ٌن  دٮاص٫ ٨٣ األ٦ح فإ» /(41-47ص/) ا٣ٕة٣ِل ا٣ٞؽس يٮـم٤ـ٦ح  يف أي
 ٤ٔ٥ي٭ ابليخ أ٢٬ ٝيةدة حتخ إال احل٭ٮد ٠يؽ حتجٍ ٨ك٣ احل٭ٮد د٭ــ ك٨٣ احل٭ٮد

 ٨٣ ٕٚبلن  ٝةؿ/ أف إىل ...٤ٔيًّة كيٮالٮف ٌٔل اجتةق يذض٭ٮف اذلي٨ الكبلـ
 ٨٦ ٝيةدة حتخ (آهل كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ ثيخ أ٢٬ ٝيةدة حتخ إال احل٭ٮد ي٭ــ

 «.٤ٔيًّة يٮالٮف ٨٦ ٝيةدة حتخ ٌٔل ٩٭ش قي٪٭ضٮف
ةأ ٝةؿك ٌن  يذعؽث ٔ٪ؽ٦ة ز٥» /(45-44ص/) ا٣ٕة٣ِل ا٣ٞؽس يٮـم٤ـ٦ح  يف ي

 دأزري أم رة يلٮف ال ذل٨ َةاٛح أم ٨ٔ يذعؽث ال ي٤٧ٕٮف، ثأ٩٭٥ احل٭ٮد ٨ٔ
ا ػُريكف أ٩٭٥ احل٭ٮد ٨ٔ يذعؽث اصذ٭ؽت، كإف  إال مٮاص٭ذ٭٥ ىلع يٞؽر ك٨٣ ،صؽًّ
 خمُُةد٭٥ ٌٚط ؼيٕؿ ٨٣ آهل( كىلع ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ ثيخ أ٢٬

 ٤ٔي٫ ا )و٤ٮات ا رقٮؿ ثيخ أ٢٬ إال يٞ٭ؿ٥٬ أف يٕؿؼ ٨٣ ٠يؽ٥٬، كإظجةط
 ين٭ؽ كاحلةرض ذلٟ، ىلع ين٭ؽ كاتلةريغ ا، رقٮؿ ثيخ أ٢٬ ٝيةدة كحتخ آهل( كىلع
 «.ذلٟ ىلع

 /اأمٮرن  ادؾ٠ٮرة ادٞةالت د٧ٌ٪خ كُيُج:
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 ٤ٔي٭٥ ذٮىلي ظىت كداعء ،كوؽٝح وبلة، ٨٦ جلةسا ٔجةدات ٝجٮؿ ٩ٛي٫ /األوىل
 آؿ يؽ ىلع إال إي٧ة٩٭ة كحتٞيٜ لؤل٦ح اإلي٧ة٩يح ا٣رتبيح ظىٮؿ ٩ىف ث٢ ابليخ، آؿ ٨٦

 كال اجلجٮة، ثيخ آؿ ٨٦ أظؽ ي٫٤ٞ ل٥ إذ ؛ابلة٢َ أث٢ُ ٨٦ ٬ؾا أف ا كنن٭ؽ ابليخ،
 كأ٦سةهل ثةحلٮيث كًلأين ذلٟ، ٮاينجذ أفىلع  الؿاٌٚح ٨٦ كأقيةدق احلٮيث ظكني يٞؽر

  ابليخ. آؿ ٨٦ أ٩٭٥ ثؽٔٮل يٕجؽك٥٬ أف اجلةس ٨٦ يؿيؽكف
 ،َة٣ت أيب ث٨ ٌٔل يؽ ىلع الاكٚؿي٨ ىلع ل٧٤ك٧٤ني اجلرص ظرص /اثلاُيث

 كاخلربة النضةٔح كأ٢٬ ا، أكحلةء ٨٦ ٤ٔيًّة أف ننٟ كال ٔ٭ؽق، يف يٕين/
 رقٮؿ ي٢ٞ ل٥ ك٣ل٨ يؽق، ىلع ل٧٤ك٧٤ني ٩رص حيى٢ أف ٚضؽيؿ ثة٣ٞذةؿ،

 ل٧٤ك٧٤ني اجلرص يذأىت ال ٫٩إ اجلجٮة ثيخ آؿ ٨٦ أظؽ كال ٌٔل، كال ا
 رقٮؿ ٔ٭ؽ يف اال٩ذىةرات ٨٦ حتٜٞ ٦ة إف ز٥ كذريذ٫، ٌٔل يؽ ىلع إال
ري الىعةثح ٨٦ ٝةدة أيؽم ىلع اك٩خ الؿامؽي٨ اخل٤ٛةء ٔ٭ؽ كيف ،ا  ٗك

 ٤ٕ٦ٮـ ك٬ؾا ابليخ، آؿ ٨٦ أظؽ كال ٌٔل، ٝةاؽ٬ة يل٨ ل٥ ثٕؽ٥٬ صةء ذ٨ الىعةثح
 ابليخ، أ٢٬ ٤ٔي٫ ٦ة خية٣ٙ ك٬ٮ احلرص، رؾا ادلايع ٬ٮ ٧ٚة كاتلٮاريغ، الكري ٨٦
 آؿ ىلع الؿاٌٚح ٨٦ اتل٢ٌٛ أ٬ٮ !؟كػ٤ٛةؤق الؿقٮؿ ٤ٔي٫ ك٦ة

 ا٤٘٣ٮ أ٫٩ مٟ ال !ٚي٭٥؟ ا٤٘٣ٮ أ٫٩ أـ ،يج٤٘ٮ٬ة ل٥ ر٥ كمؿادت ٦٪ةٝت ةدةثـي ابليخ
 يف ٌٚبلن  ر٥ مـيؽ ٬ٮ كال يؿدٌٮ٫٩، ال ابليخ ؿكآ ٚي٭٥، ا٤٘٣ٮ كدةذا ٚي٭٥، ادىُ٪ٓ
 إحل٫؟. حبةصح ٥٬ كال احلٞيٞح،

 ذريٕح ابليخ( )آؿ ٣ِٛ اػذةركا كإ٧٩ة )الؿاٌٚح(، ابليخ/ ثآؿ ادؿاد /اثلاثلث
 ٚالكـ ؛الىعيط ادؿاد ٬ٮ ك٬ؾا كالكيةيس، ا٣ٕٞؽم بنٞي٫/ الؿٚي نرش إىل ل٤ٮوٮؿ

 ٝيةدة حتخ» ادٞةَٓ/ ثٕي يف ٝٮهل ثؽحل٢ ؛٬ؾا ىلع ادٞةالت ٬ؾق يف ٦٪ىت احلٮيث
 رقٮؿ أث٪ةء» ٝةلٮا/ إذا ك١٬ؾا أ٩ٛك٭٥، يٕ٪ٮف أ٩٭٥ مٟ كال «٤ٔيةن  يٮالٮف ٨٦
ة أ٩ٛك٭٥ يٕ٪ٮف ٚ٭٥ ،«ا رقٮؿ ثيخ آؿ»ك ،«ا ٌن  ٚ٭ة ،أي
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 ٦٪٭٥، ٠سري مٮاٚٞح كبؽكف احل٨٧، يف ل٤ؿاٌٚح ٝةاؽان  ٩ٛك٫ ص٢ٕ احلٮيث ظكني ٬ٮ
ٮف ٚ٭٥  أث٪ةء ٨٦ أ٩٭٥ ثةق٥ أكدٮا، ٦ة ثل٢ ادك٧٤ني ىلع ُؿد٭٥قي يًٛؿ

 ادلاعكل!!. ىلع أصؿأ٥٬ ٧ٚة ،الؿقٮؿ
 ةءػةث٭ة أدٔيػػةت أوعػة         ثي٪ػٮا ٤ٔي٭ػكادلاعكل ٦ة ل٥ دٞي٧

 ادؤ٨٦ النجةب ٨٦ ا٣ٞةدة يـحيٮا أف إىل احلٮيث ظكني ثأدجةع احلةؿ كو٢ ث٢
ـ٧ٔٮ ٧٠ة – ابليخ آ٢٬ ٨٦ ٣يكٮا اذلي٨  ٚيف ٔـاف، قةل٥ حم٧ؽ حيىي ٦٢س – في
 ٩ٛك٫ يْ٭ؿ ٔـاف حم٧ؽ ثةت» ٩ى٫/ ٦ة ظةميح (422ص/) احل٨٧ يف احلٮزيح ٠ذةب
 أظؽ ك٬ٮ ،ٔ٪٭٥ كاقذٞبلهل احلٮزيني، ٦ٓ ادنةرًلح ٨ٔ دؿاص٫ٕ ثٕؽ مكذ٢ٞ، بنلك

 ٨٦ )قيؽان( ٣يف ل١ٮ٫٩ احلٮزيني، ٝج٢ ٨٦ إزاظذ٭٥ د٧خ اذلي٨ ادؤ٨٦ النجةب ٝٮاد
ا ي٭ةدم٫ احلٮزيني إٔبلـ أوجط كٝؽ بليخ(،ا )آؿ  .«مؤػؿن

  إ٫٩ ٝي٢/ ٚٞؽ الؿزاَل، ٔيٌح ث٨ ٔجؽا ك١٬ؾا كُيُج:
ي
 يف ٦٪ىج٫ ٨ٔ طى يٍ زً أ

 أف دٔٮل حتخ احلٮيث، ٔجؽاد٤ٟ /ٔ٪٫ ثؽالن  كدٮىل ل٤عٮزيني، اديؽا٩يح ا٣ٞيةدة
 ابليخ. أ٢٬ ٨٦ ٣يف الؿزاَل

 ىلع إال يٞٮـ ال ادك٧٤ني دي٨ أف ٨٦ قذ٠ؿ قجٜ ٦ة أف صؽالن  ق٧٤٪ة لٮ /الؽاةػث
 جتةرد٭٥ راٌٚح، إال جنؽ ال ٚإ٩٪ة ادك٧٤ني؟ يذٮلٮا ظىت ٥٬ ٚأي٨ ابليخ، أ٢٬ يؽ

ا ،اإلقبلـ أل٢٬ كاتل١ٛري كال٨ٕ٤ كالنذ٥ الكت  الىعةثح ثأكرث ثؽءن
 ا٣ٛؿوح ر٥ الظخ ٦ىت كاألمٮاؿ دل٦ةءا اقتجةظح إال جنؽ كال ،ذلٟ ىلع القذ٧ؿاريحكا
ري٥٬ كبل٪ةف كا٣ٕؿاؽ احل٨٧ أ٢٬ ي٫٧٤ٕ ك٬ؾا كا٣زتكيؿ كال١ؾب كاد١ؿ ٘ؽرثة٣  ٨٦ ٗك

ـ٥ٔ أ٫٩ ٨٦ آؿ ابليخ، ك٬ٮ ىلع ٗري َؿيٞح  ٠سريو  أكقةط يف ك٩ؿل اإلقبلـ، ٢٬أ ذ٨ ي
/ ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ ا الىةحلني ٨٦ آؿ ابليخ، كيف ظؽير أيب ٬ؿيؿة

أ ث٫ ٫٤٧ٔ، ل٥ يّسع ث٫ نكج٫» َُّ  (.2366مك٥٤ )ر٥ٝ/ركاق  «.ك٨٦ ث
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 ايزٜد١ٜ تعٝض يف ذٍ أسٛأ َٔ ايرٟ ُضسب ع٢ً بين إسسا٥ٌٝقٍٛ احلٛثٞ: 

 د٤ٞيج٫ ٨٦ يك٥٤ كل٥ احلٞةاٜ، ي٤ٞت احلٮيث ةظكي٪ن  أف دلل ا٣ٞؿاء اقذٞؿ ٣ٞؽ
 ٦ٞةالد٫، ثٕي يف ٤ٔي٭٥ يجيغ ٬ٮ ٚ٭ة الـيؽيح، ك٥٬ إحل٭٥، ي٪تكت ٨٦ ل٤عٞةاٜ
 ادٞةؿ/ ٬ؾا ٚؽك٩ٟ

 أمٕؿ أ٩ة» /(42ص/) ادلينيح ا٤ٕ٣ٮـ َبلب مكبٮحلحم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
 ٔ٪ؽ ةخمُبن  أكٮف كٝؽ ل٤ٮاٝٓ دأمٌل ػبلؿ ك٨٦ ال١ؿي٥ ل٤ٞؿآف دأمٌل ػبلؿ ٨٦

 ،إرسااي٢ ثين ىلع رضبخ اذلم ٨٦ أقٮأ اذلؿ ٨٦ ظة٣ح دٕيل الـيؽيح أف /ال١سري
 ذة أمؽ كاذل٣ح ادك١٪ح ٨٦ ظة٣ح يف ٩ٕيل ثل٫٤ كدلذ٧ٕ٪ة ٧٤ٔ٪ة كَبلب ٧٤ٔةؤ٩ة

 أ٥ْٔ ك٨٦ ادكبٮحلح إًٔ٪ة أل٩٪ة ؛إرسااي٢ ثين ىلع كدٕةىل قجعة٫٩ ا رضب٫
ة حن٢٧ كحن٨ ا٥٤ٕ٣ ٤ُ٩ت كحن٨ أ٩٪ة ٬ٮ ٩ٌيٕ٭ة ا٣يت ادكبٮحلح  ىلع ٢٧ٕ٩ ال ٧٤ٔن

 ٩تنجر ،ا ٠ذةب ٨ٔ كيجٕؽ٩ة ي٤ٌ٪ة ذة ْل ثأميةء ك٩تنجر ،ا ٠ذةب إظيةء
٨ ا ٬ؽم ٨ٔ ؽ٩ةكيجٕ ي٤ٌ٪ة ذة ْل ث٤ٕٮـ  «.٠ذةث٫ ظيٮيح ٔك

 دٞج٢، ٥٤ٚ احل٨٧، أ٢٬ ٔ٪ؽ قذٞج٢ اخل٧يين زٮرة أف ي٨ْ احلٮيث ةظكي٪ن  كُيُج:
 أ٢٬ ٔ٪ؽ زٮرد٫ وةرت كٝؽ ٫ٕ٦، اك٩ٮا ٨٦ أكرث ك٬بلؾ ٬بل٫٠، ٚي٭ة ٚاكف اثلٮرة، كأٝةـ
 ٔ٪٭ة ك٩ٛؿكا د٪١ؿ، أي٧ة احل٨٧ أ٢٬ رة د٪١ؿ كرؾا ،ا٣ٕرص ٬ؾا يف اقذضؽت ٚذ٪ح رش احل٨٧
 دٔٮة أ٩٭ة رأكا أ٩٭٥ ٔ٪٭ة ٩ٛؿ٥٬ ٦ة كأ٥ْٔ ابلة٤َح، ادلٔٮات ٨٦ ٦س٤٭ة ٨ٔ ي٪ٛؿكا ل٥ ٩ٛؿة

ؽرن  ،كٝذةالن  ،اكدٛضرين  ،اٗذيةالن  ،دمٮيحن   .راصٕٮف إحل٫ كإ٩ة  ٚإ٩ة ،اكم١ؿن  ،اٗك
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 ش٦ّٝا ٜفسضٕٛ ٜهْٛٛا مل ايُٝٔ يف ايزٜد١ٜ ًَٛى إٔ احلٛثٞ اعرتاف

 ريِٖغ ع٢ً َراٖبِٗ َٔ

 أا٧ح اكف يٮـ» /(4ص/) الؿاثٓ ادلرس ػ ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
ٮف ال اك٩ٮا احل٨٧ حي٧١ٮف اذلي٨ ٥٬ الـيؽيح  اد٪ةَٜ ىلع النةٕٚيح اد٪ةَٜ ىلع يًٛؿ
ٮف ال احل٨٧ يف الكنيح  كال ةٝةًين  كال صة٦ٓ إ٦ةـ كال ةػُيجن  كال مؤذ٩نة ٤ٔي٭٥ يًٛؿ

 اكف كإف النةٕٚيح، ٨٦ ل٤نةٕٚيح ٦ٛيت النةٕٚيح ٨٦ ٣ٞةيضا جي٤ٕٮف اك٩ٮا ،ة٦ٛذين 
 ثىبلد٭٥ يى٤ٮف ثأذا٩٭٥ ثرلا٩٭٥ يف يؤذف ل٤نةٕٚيح، النةٚيع ث٧ؾ٬ت يٛيت زيؽينة

ٮف  .«ر٥ اليذًٕؿ
 ىٮفكي قبي٤٭٥، يك٤ٟ ل٥ ٥ى ٤ًٚ  ،احلٮيث ٞٮؿي ٧ة٠ اد٤ٮؾ ٬ؤالء اكف إذا كُيُج:

 ٦٭٧ة - إيؿاف ٨٦ ٬ٮ ٦ة لك ٚؿض ىلع كدةذا أرص اإليؿاين؟ الؿٚي ٨٦ ٨٧احل أ٢٬
 دٮرط ادلزةر إىل النٕةر ٨٦ إليؿاف ٚةدجة٫ٔ اجل٧يٓ؟! ىلع - كرش رضر ٦٨ ٚي٫ اكف

٫٧ ث٧ة نك٥٤ ال أ٩٪ة ٦ٓ ٗؿيت، كد٤ٞيؽ ر٬يت،  ٚؿض ٔؽـ ٨٦ احلٮيث ظكني ٔز
 (107-100ص/) احل٨٧ راٌٚح ٠ذةث٪ة يف ذ٠ؿ٩ة ٚٞؽ احل٧٪يني، ىلع ٦ؾ٬ج٭٥ م٤ٮًل٭٥
 ٝةؿ. ٦ة ػبلؼ
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 احلوثي مخيوية
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ِ٘ احلٛثٞ إشاد٠  قٝ٘ ٚغًٛٙ )اخلُٝين( ايسٚحٞ بأبٝ

 اخل٧يين/ ٬ٮ/ آيح ا، ركح ا، مىُىف أحؽ ادٮقٮم.
 ـ.4646ـ. ٝةد اثلٮرة اإليؿا٩يح ا٣يت أَةظخ ث٪ْةـ النةق اعـ 4600كدل اعـ 

٠نٙ ، كحتؿيؿ الٮقي٤حـ. كهل ٔؽة مؤ٣ٛةت، ٦٪٭ة/ ٤٬4656ٟ اعـ 
ري٬ة ٨٦ ال١ذت.احل١ٮ٦ح اإلقبل٦يح، كاألرسار  ، ٗك

كد٤٘ٮ ٚي٫ الؿاٌٚح ػ ٧٠ة ٬ٮ ظةؿ ظكني احلٮيث ػ، ك٨٦ أ٥ْٔ ا٤٘٣ٮ ٚي٫/ ٦ة 
بلـ ل٤ـريلكٝةهل حم٧ؽ ػري رمٌةف يٮقٙ يف ٠ذةث٫  كٝؽ »(/ 4/452) دذ٧ح اأٔل

أوؽر آيح ا ٦٪ذْؿم ٚذٮل ػُرية، ٚٞؽ ٝةؿ يف حمةرضة، أ٣ٞة٬ة أ٦ةـ ٔؽد ٠جري ٨٦ 
كداع٥٬ إىل ٝذ٢ ٨٦ يْ٭ؿ ٦٪٫ ؿس اثلٮرم/ إف ٔؽـ اإلي٧ةف ثٕى٧ح اخل٧يين ردة! احل

ذلٟ ٚٮرنا. كأكؽ النيغ يٮقٙ ابلؽرم أ٫٩ اقذ٧ٓ إىل ٬ؾق ا٣ٛذٮل اخلُرية ٨٦ 
٦٪ذْؿم ٩ٛك٫، ظير اكف يف زيةرة ٣ُ٭ؿاف، كٝةؿ/ ظةك٣خ مؿاصٕح ٦٪ذْؿم يف 

ى٧ذ٫ أمؿ ٦جذؽع يف ادلي٨، ٚذٮاق، كبيةف أف اخل٧يين ٗري ٦ٕىٮـ، كأف ا٣ٞٮؿ ثٕ
 .«كبةءت لك حمةكاليت ثة٣ٛن٢

 ٠ذةب ٝؿاءة إىل ا٣ٞؿاء أدٔٮ اخل٧يين؛ ٦ؽح يف احلٮيث الكـ أرسد أف ٝج٢ك
 ٧٤ٔةء ٨٦ ادٮقٮم مٮىس ادل٠ذٮر/ مؤ٫ٛ٣ ألف اخل٧يين زٮرة ..ابلةئكح اثلٮرة
 مؿاظ٤٭ة، لك يف اخل٧ينيح اثلٮرة اعرص أ٫٩ ذ٠ؿ ٚٞؽ اجلةوعني؛ ادٕذؽ٣ني النيٕح

ة - كذ٠ؿ ٌن  كأ٫٩ ك٣ٞةءات، دٕةكف اخل٧يين كبني ثي٪٫ اكف أ٫٩ ادؾ٠ٮر ال١ذةب يف - أي
 يف (422ص/) ادؾ٠ٮر ال١ذةب يف ٝةهل كذة كبٕؽ٬ة، اثلٮرة ٝج٢ اخل٧يين اعرص

 الـ٬ؽ ث٤جةس ٦ذ٤بف ك٬ٮ اثل٧ة٩ني، ث٤ٖ ةميؼن  أف ٍٝ أظؽ ي١ٛؿ يل٨ ل٥» اخل٧يين/
 يؽيع ك٬ٮ ،(ص) ال١ؿي٥ الؿقٮؿ أث٪ةء ٨٦ ثأ٫٩ اإمٕةرن  د،الكٮثة ٥٧ٕد كٝؽ كاتلٞٮل،
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 جيؿم اذلم كاالقتجؽاد ثة٥٤ْ٣ ي٪ؽد مؿة ٨٦ أكرث ا٣ٕةل٥ ق٫ٕ٧ كٝؽ ادلي٨، يف اتل٫ٞٛ
ة حم٧ؽ النةق يؽ ىلع إيؿاف، يف  ٔ٪ؽ٦ة ادزيات كب٭ؾق ٩ٛك٫، الؿص٢ ٬ؾا إف ث٭٤ٮم، ًر

 كيؿدلت األثؽاف، ق٧ة٫ٔ ٦٨ دٞنٕؿ ٦ة اجلؿاا٥ ٨٦ يؿدلت الك٤ُح إحل٫ آ٣خ
 يجًف... أف ا مةء ٦ة ا٣برشيح دةريغ يف اعر كو٧ح يجًف اك٩لؿن  اٚكةدن  اإلقبلـ ثةق٥

 ا ٔجةد حنٮ كاحل٪ةف ثةحلت يذْة٬ؿ اخل٧يين اكف ١٬ؾا» /(462-464ص/) ٝٮهل إىل
 ٨٦ يأ٨٦ ل٥ الاكرس، اكلٮظل ٤ٔي٭٥ ا٩ٞي احلل٥ قؽة إىل كو٢ إذا ظىت كػ٫ٞ٤،

 ٝةا٢ وؽؽ ٣ٞؽ .كاجلؿىح احلٮام٢ كظىت كالىجيةف، ىجيحال ٨٦ الى٘ةر ىتظ قي٫ٛ
 /ابليخ ٬ؾا

 «ة٦ةػو كال وًل ٦ة األمؿ ٝض ٧٤ٚة        ٫ػي٤ُج اكف ألمؿ ةـػػكو وًل
ني ٨٦ اآلالؼ ٝذ٢» /(431-437ص/)اخل٧يين يف كٝةؿ  ثةق٥ الكيةقيني ادٕةًر
 .األرض يف ادٛكؽي٨
 اد٘ذىجح حبٞٮٝ٭ة دُة٣ت اك٩خ ا٣يت ٮ٦يح،ا٣ٞ األ٤ٝيةت ٨٦ اآلالؼ ٝذ٢ 

 .اإلقبل٦يح ادلك٣ح كص٫ يف الكبلح م٭ؿكا اذلي٨ ال١ٛةر ثةق٥
 دٝيٞح ٦ةاح يف مؼه 400 حتةك٥ ا٣يت االرجتةحلح اثلٮريح ادعة٧٠ةت. 
 ادكذٌٕٛني حةيح ثةق٥/ ،ة٭ذة٩ن كبي  ازكرن  اجلةس أمٮاؿ مىةدرة. 
 ينةء، ٦ة ي٢ٕٛ ا، ثأمؿ ةن ظة٧٠ ٩ٛك٫ كص٢ٕ ا٣ٛٞي٫، كاليح ١ٚؿة دبين 

 «.يؿيؽ ٦ة كحيل٥
ة كٝةؿ ٌن  مؿة ٨٦ أكرث ػ اخل٧يين كدل ػ مىُىف ٨٦ ق٧ٕخ كٝؽ» /(456ص/) أي

 «.ث٪ةء ك٣يف ٬ؽاـ أيب» يٞٮؿ/ اكف
 كمـاحذ٫ األلٮ٬يح، يف كرشًليةد٫ ا٣ٕٞيؽة، يف اخل٧يين ًبلالت أ٦ة كُيُج:

 اظذٮت كٝؽ ظؿج! كال ٚعؽث ،ـاإلقبل ٧٤ٔةء ٤ٔي٫ رد ا٣يت كبؽ٫ٔ ا، لؿبٮبيح
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 كال كادؿق٤ٮف، األ٩بيةء، ٦٪٫ ق٥٤ ٧ٚة ،اآلػؿ كالٮص٫ اخل٧يين ك٦٪٭ة/ ٠ذت، ذلٟ
 مكُؿة. ٤ٕ٧ٚٮ٦ح لؤلٔؽاء مٮاالد٫ أ٦ة ،حم٧ؽ ٩بي٪ة ظىت

ة ل٧٤ك٧٤ني حمةربذ٫ كأ٦ة  لبل٩ٌٞةض اخل٧كي٪يح( أٔؽ)اخلُح ٚٞؽ ،ا٣ٕؿب ػىٮون
ع٪ة٬ة ٝؽك ا٣ٕؿبيح(، )ادلكؿ صريا٫٩ ىلع  كإحلٟ ،اتلآمؿيح الٮزةاٜ ٠ذةث٪ة يف أًك

ة ٌن  ا٣يت كوعةثذ٫ ا رقٮؿ يف ا٨ُٕ٣ يف اخل٧يين الكـ ٨٦ ثٕ
 كاحنؿا٫ٚ/ ًبلهل ىلع دؽؿ

 ،(4100٬/مٕجةف/42) يف اد٪ذْؿ اد٭ؽم مٮدل ذ٠ؿل يف أ٣ٞةق هل ػُةب يف ٝةؿ
ة األ٩بيةء صةء ٝؽ» َ٭ؿاف/ إذأح ٔرب ك٢ٞ٩ ٕن  يف ا٣ٕؽا٣ح ٝٮأؽ رقةءإ أص٢ ٨٦ دمي

 إلوبلح صةء اذلم األ٩بيةء ػةد٥ حم٧ؽ اجليب ظىت ي٪ضعٮا، ل٥ ل١٪٭٥ ا٣ٕةل٥،
 .«اد٪ذْؿ اد٭ؽم ٬ٮ ذلٟ يف قي٪ضط اذلم النؼه كإف ذلٟ، يف ي٪ضط ل٥ ..ا٣برشيح

 (.16)ص/ كالك٪ح ال١ذةب ًٮء يف اآلػؿ كالٮص٫ اخل٧يين /٠ذةب ٨٦ ٩ٞبلن 
 ٦ؾ٬ج٪ة/ رضكرات ٨٦ إف» /(15-14ص/)إلقبل٦يحا احل١ٮ٦ح٠ذةث٫ يف كٝةؿ

 جلة أف /(ع)ٔ٪٭٥ كرد كٝؽ ..مؿق٢ ٩يب كال ٦ٞؿب، م٤ٟ يج٫٘٤ ال ة٦ٞة٦ن  ألا٧ذ٪ة أف
 .«مؿق٢ ٩يب كال ٦ٞؿب، م٤ٟ يكٕ٭ة ال ظةالت ا ٦ٓ

 /(64-60ص/)كويذ٫ يف اجليب ٔرص ىلع اإليؿاين دلذ٫ٕ٧ ٦ٌٛبلن  كٝةؿ
ٓ أف جبؿأة أديع إ٩ين»  يف ،اد٤يٮ٩يح كدمة٬ريق اإليؿاين النٕت ث٫ يذ٧زي ماذل الًٮ

 ٔ٭ؽ يف إف ؛اجليب ٔ٭ؽ يف احلضةز أ٢٬ ٨٦ أ٢ٌٚ احلةرض ا٣ٕرص
 أٚؿاد أف ظني يف اجل٭ةد، إىل اذل٬ةب ٨ٔ ي٧ذ٪ٕٮف اك٩ٮا اأٚؿادن  الؿقٮؿ
ٮف اإليؿاين النٕت  اخل٧يين٨٦ ٩ٞبلن  .«اجلكةـ اتلٌعيةت كيٞؽمٮف ،ادٮت إىل يكةٔر

 .(37/)صاآلػؿ ص٫كالٮ



 

                                                                                                            131 
يف بياى ما احتوته مالزم زعيم الطائفة احلوثية مو ضالالت إيرانية

 اخلبلٚةت دميٓ إف» /(470ص/) األرسار ٠نٙ ٠ذةث٫ يف الكٞيٛح يٮـ ٨ٔ كٝةؿ
ا كاألمٮر النبٮف دل٢٧ يف ادك٧٤ني ثني ننجخ ا٣يت  ذلٟ يل٨ ل٥ لٮ ،الفليفث مطػْر

 «.الك٧ةكيح ا٣ٞٮا٩ني بنأف اخلبلٚةت ٬ؾق ادك٧٤ني ثني ظؽث دة احلٮـ
 ٬ٮ إ٧٩ة احلٮـ ادك٧٤ٮف ٦٪٫ يٕةين ٦ة لك إف» /(422ص/) ٩ٛك٫ ادىؽر يف كٝةؿ

ٔم آزةر ٨٦  «.الفليفث ي
 اكف دة ال١ربل ادلينيح ادؤقكةت ٬ؾق لٮال» /(462ص/) ٩ٛك٫ ادىؽر يف كٝةؿ

 ا٣يت ابلة٤َح ادؾا٬ت كٌل٩خ النييع، ادؾ٬ت يف ادذ٧س٢ احلٞيٌف لرلي٨ أزؿ أم ٬٪ةؾ
 اآلف د٧س٢ احلٞيٌف ادلي٨ اصذسةث ك٬ؽٚ٭ة ـاغػة ةين ـليفث يف بلِاحٓا وعػج
 «.احلٜ مٮآً

إف د٭٧ح »(/ 441ثةل٤٘ح ا٣ٛةرقيح )ص/ ٠نٙ األرساركٝةؿ يف ٠ذةث٫ 
 .«اتلعؿيٙ ا٣يت يٮص٭٭ة ادك٧٤ٮف إىل احل٭ٮد كاجلىةرل، إ٧٩ة دنجخ ىلع الىعةثح

بلـ ل٤ـريلك٩ٞبلن ٨٦   (، دؤ٫ٛ٣/ حم٧ؽ ػري رمٌةف يٮقٙ.4/453) دذ٧ح اأٔل
ٛن  (475ص/) األرسار ٠نٙ ٠ذةث٫ يف كٝةؿ ٧ؿ ثلؿ أثة ةكاو  ٔك
ني ٞى  إىل ي٪٧ٌٮا أف إ٦ة ػيةراف/ ادك٧٤ني أ٦ةـ اكف الٮٝخ، ذلٟ يف» ني/الٌة٣َّ  ثةد٪ةٚ
 كالك٤ُح، احلل٥ ىلع احلىٮؿ أص٢ ٨٦ ٬ؽٚ٭٧ة حتٞيٜ يف ٦ٕ٭٧ة كينرتًلٮا ظـب٭٧ة،

 ٦ٕ٭٧ة، يلٮ٩ٮا كال ٭٧ة،ظـب ٨ٔ خيؿصٮا أف كإ٦ة ذلٟ، حتٞيٜ يف ٦ٕ٭٧ة كيذٕةك٩ٮا
 املتفيؽني، املِافلني، ْؼيَ عػ احلؽير ىلع جيؿأكا ل٥ (الىعةثح أم/) أ٩٭٥ إال

 «.اىظاملني
 غِػ حكَ لً ليلؽآن الشيغني خماىفث إن» /(475ص/) ٩ٛك٫ ادىؽر يف كٝةؿ
 أك ا، إف يٞٮؿ/ أف ٧ٕ٣ؿ ثة٣نكجح ادكتجٕؽ ٨٦ يل٨ ل٥ أ٫٩ ٧٠ة ،شيًئا املفيٍني

 ٝةمٮا ٧٠ة ثذأييؽق، ٪حالك   أث٪ةء ٚيٞٮـ اآليح، ٬ؾق إ٩ـاؿ يف أػُأكا ٝؽ اجليب أك ي٢،صرباا
 «.ا٣ٞؿآف آيةت ىلع أٝٮاهل كرصعٮا ،اإلقبلَل ادلي٨ يف د٘يريات ٨٦ أظؽز٫ ٚي٧ة ثذأييؽق
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٧ؿ/ ثلؿ أيب ٨ٔ يذعؽث ك٬ٮ (470ص/) ٩ٛك٫ ادىؽر يف كيٞٮؿ  لٮ ظىتَّ » ٔك
 ننٮب ٔؽـ ي٨٧ٌ اكف اذلم ذا ٨٧ٚ ،ال١ؿي٥ ٞؿآفا٣ يف كرد ٝؽ اإل٦ةـ ذ٠ؿ اكف

ٔا اذليَ أوخلم إفَّ  إذ !ادك٧٤ني؟ ثني اخلبلٚةت  كأٝةمٮا واجليب، ةادليَ، أُففًٓ ألطل
 ث٢ ...أظةثي٤٭٥ ٨ٔ كي٤ٕٞٮف ا٣ٞؿآف، ثأٝٮاؿ ي٤زتمٮف ذاؾ ٔ٪ؽ اك٩ٮا ٦ة اتل١ذبلت؛

 أكخلٟ أف أك ـ،اإلقبل أقف ثة٩٭ؽاـ آ٩ؾاؾ دنذٔل ادك٧٤ني ثني اخلبلٚةت إف
 ،اإلقبلـ َؿيٜ ٨ٔ دذعٜٞ ل٥ ٦ٞةوؽ٥٬ ثأف يؿكف اك٩ٮا ٔ٪ؽ٦ة ل٤ؿاةقح ادذ٤٭ٛني

 «.لئلقبلـ ٦٪ةكئ ظـب ثتن١ي٢ يٞٮمٮف اك٩ٮا ٚإ٩٭٥
٧ؿ ثلؿ أيب ٨ٔ يذعؽث ك٬ٮ (472-474ص/) ٩ٛك٫ ادىؽر يف كٝةؿ ة ٔك ٌن  /أي

 جلنجخ ،ليلؽآن ثالرصحي خماىفخًٓ ٨٦ مٮا٬ؽ إيؿاد ىلع مٌُؿي٨ أ٩ٛك٪ة جنؽ ك٬٪ة»
 «.يؤيؽ٧٬ة ٨٦ ٬٪ةؾ اكف كأ٫٩ ذلٟ، خية٣ٛةف اك٩ة ثأ٩٭٧ة

 ث٫ ٝة٦ة ك٦ة ،ةالشيغني جلا شأن ال ٬٪ة إ٩٪ة» /(423ص/) ٩ٛك٫ ادىؽر يف كٝةؿ
 ٔ٪ؽ٧٬ة، ٨٦ ظؿ٦ةق ك٦ة ظ٤بلق ك٦ة اإلهل، ثأظاكـ دبلٔت ٨٦ ل٤ٞؿآف خمة٣ٛةت ٨٦
ؽ ،اجليب اث٪ح ٚة٧َح ًؽ ٥٤ّ ٨٦ ٦ةرقةق ك٦ة  نشري ولهِِا ،أكالدق ًك
 .«وادليَ اإلهل ةأضاكم سٓيٍٓا إىل

 إف» كالـ٩ؽٝح/ ثة٣لٛؿ ٧ٔؿ ٦ذ٭٧ةن  (446ص/) ٩ٛك٫ ادىؽر يف كٝةؿ
 كٌل٩خ ا، رقٮؿ ىلع ذلٟ ٚأزؿ ،ظيةد٫ آػؿ يف ا رقٮؿ آذل ٧ٔؿ

 اكن إٍُا ٧ٔؿ صة٩ت ٨٦ اإليؾاء ٬ؾا كإف ا٣ٕةل٥، ٬ؾا ٨ٔ ثؿظي٫٤ ٔض٤خ هل وؽ٦ح
 «.ةػاعيّ غٍؽ يتؽِٓا اىيت والؾُػكث ليكفؽ حػترياً 

ة كٝةؿ ٌن  اةَ ٨٦ وؽرت ا٣ٛؿيح ٬ؾق إف» /(474ص/) الكةثٜ ادىؽر يف أي
 «.والؾُػكث اىكفؽ أغٍال ٨٦ ٩ةثٕح أ٧ٔةهل كإف ،املفرتي اخلؽاب

 هل، احلٞيٞيح ا٣ٞؽكة ل٣رن احلٮيث، ظكني الكـ ٨٦ ٦ٞةَٓ ٠ؿذ يف نرشع كاآلف
 الؿاثٓ ادلرس – ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ ين/ثةخل٧ي ا٧ٕ٣يةء كٚذنذ٫
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 اقذُةع اذلم ا٣ْٕي٥ الؿص٢ ذلٟ ٤ٔي٫( ا )رحح اخل٧يين اإل٦ةـ إف» /(42ص/)
 يف اجتؽيؽن  ٕٚبلن  ػ٤ٜ اذلم اجلعٮ ٬ؾا ىلع يلٮف أف ٩ٛك٫ كٝٮة كمضةٔذ٫ ثإي٧ة٫٩
ت إقبل٦يح، وعٮة كػ٤ٜ ا٣ٕةل٥، ٢٧ ا، أٔؽاء كأٔر  دلل اثلٞح اعدةإ ىلع ٔك

 «.ثؽي٪٭٥ ٧ني٤ادك
ة ٝةؿك ٌن  ٝةؿ ٧٠ة» /(5ص/) األكؿ ادلرس ػ ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي
ة وٕؽ مؼه ٬ٮ ٩ذىٮر. ذة أقُل اإلقبلـ إف اخل٧يين/ اإل٦ةـ  ٦ٓ ،ادل٩ية ك٬ـ ْٔي٧ن

 «.اإلقبلـ ث٧ْٕح يىيط اكف ٬ؾا
ة ٝةؿك ٌن  ك٥» /(7ص/) اثلة٣ر ادلرس ػ ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي

 ،كإرسااي٢ أمؿيلة خلؽ٦ح حتؿًلخ ا٣ٕؿبيح كاجليٮش ا٣ٕؿبيح األق٤عح أف صؽ٩ةك
ة حتؿًلخ ٔ٪ؽ٦ة تنٕؿ ال أك تنٕؿ ظير ٨٦ قٮاء ٕن  اإلقبل٦يح اثلٮرة مٮاص٭ح يف دمي

 ٦٪بسٞح ٩ْؿة أ٢ٌٚ حي٢٧ ٝةاؽ ٠أ٥ْٔ ثؿز اذلم اخل٧يين اإل٦ةـ كمٮاص٭ح إيؿاف يف
 ادلكؿ خمذ٤ٙ ٨٦ صيٮش دذعؿؾ كاجلىةرل؛ حل٭ٮدا مٮاص٭ح يف ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف ٨٦

 ٬ؾق مٮاص٭ح يف دذعؿؾ أق٤عح ُٝٓ ا٣ٕةل٥ دكؿ خمذ٤ٙ ٨٦ ٔك١ؿيح كُٝٓ ا٣ٕؿبيح
 حٮا أ٩٭٥ ْل األػري يف اجلتيضح ٚذ١ٮف ،اإلقبل٦يح اثلٮرة ك٬ؾق ادك٧٤ح ادلك٣ح

 أف ي٧ل٨ اكف ا٣ٕرص، ٬ؾا يف دٮاص٭٭ة أف ي٧ل٨ اكف ص٭ح أػُؿ ٨٦ إرسااي٢
 «.إرسااي٢ ىلع دٞيض أف ي٧ل٨ اكف ٕٚبلن  ٤ٔي٭ة دٞيض
ة ٝةؿك ٌن  رص٢ ٬ٮك ػؿج اخل٧يين» (/3)ص/  كذةيت حميةمم٤ـ٦ح  يف أي

 يف قي٢٧ٕ ٬ؾا إف هل/ كٝي٢ آػؿ رصبلن  ٣ٌف لٮ خني تكُل ٝؿيح ٨٦ ٦٭ةصؿ ٚٞري
ة ٧ٔبلن  ادكذٞج٢  ٬ؾا أف األػري ٬ؾا ألٝك٥ رب٧ة إقبل٦يح دك٣ح كقيٞي٥ ْٔي٧ن

 «.٬ؾا حتٜٞ ٣ل٨ مكذعي٢، ٬ؾا أف ألٝك٥ ذعي٢،مك
ة ٝةؿك ٌن  ٨٦ لك إف» /(2-4ص/)احل٨٧ أمؿيلة دػٮؿ ػُؿم٤ـ٦ح  يف أي
 دك٣ح ثٕؽ دك٣ح رأي٪ة٥٬ اخل٧يين اإل٦ةـ أيةـ يف إيؿاف يف اإلقبل٦يح اثلٮرة ًؽ كٝٛٮا
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 ٩خاك كا٣يت اإلقبل٦يح، اجل٧٭ٮريح ًؽ ا٣ٕؿاؽ ٦ٓ كٝٛٮا ٨٦ ٤٧ٔٮا، ٦ة كبةؿ يؾكٝٮف
ؽاء أمؽ ٨٦ دـاؿ كال  اخل٧يين اإل٦ةـ اكف ظير ،(1)كاإلرسااي٤يني لؤلمؿيليني اأٔل

ا حيؿص ٤ٔي٫ ا رحح  ٬ي٧٪ح ٨٦ ادك٧٤ني كحيؿر ا٣ٕؿب، حيؿر أف ىلع صؽًّ
 كص٭٫، يف كٝٛٮا اجل٧يٓ ٣ل٨ إرسااي٢، ىلع ل٤ٌٞةء كيذض٫ ا٣٘ؿب، كدكؿ أمؿيلة

 اك٩خ ك٨٦ أاع٩ٮ٥٬، ٨٦ ٝج٢ ٨٦ رضبٮا أ٩٭٥ ٠يٙ كص٭٫ يف كٝٛٮا ٨٦ لك كرأي٪ة
ٌن  كالكٕٮديح ٠ؾلٟ؟ أ٣يف رضب كا٣ٕؿاؽ رضب ال١ٮيخ وةحل٭٥، يف أ٧ٔةر٥  ةأي
ٌن  كرضبخ ا٣ٕؿاؽ، ٝج٢ ٨٦ رضبخ  األمؿيليني، ٝج٢ ٨٦ اك٤٬٭ة أز٢ٞ اٝذىةدينة ةأي
 حلعةربٮا اإليؿا٩يني، حلعةربٮا ذ٬جٮا اجليل ٨٦ ٠جرية ثأٔؽاد مةرؾ ٩ٛك٫ احل٨٧
ة اكف اخل٧يين اإل٦ةـ إيؿاف. يف اإلقبل٦يح اثلٮرة  ا٣ٕةدؿ كاإل٦ةـ ،ةدٞين  ةإ٦ة٦ن  اعدالن  إ٦ة٦ن

 الثؽ احل٧ين اجليل أف ك الؿايف أف ادذٮٝٓ ٨٦ احلؽير. يف كرد ٧٠ة دٔٮد٫ دؿد ال
 «.٢٧ٔ ٦ة ٔٞٮبح ي٪ةهل أف

ة ٝةؿك ٌن  ٨ٔ يذعؽث ك٬ٮ (44ص/) اثلةين ادلرس ػ ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي
 ٌٔل اإل٦ةـ ٠ؿكظيح أل٫٩ ر٬يت، بنلك لآلػؿي٨ ػؽ٦ةت ٝؽـ ل١٪٫» /٧ييناخل

 «.٤ٔي٫ ا و٤ٮات
 أيب ث٨ ٌٔل ارؽل ٠إ٦ةـ ين(خل٧يا) الٌبل٣ح إ٦ةـ يلٮف أف ا ٦ٕةذ كُيُج:

ريق احلٮيث ةظكي٪ن  - الؿاٌٚح ك٣ل٨ ،َة٣ت  ثيخ آؿ داك٩ح يٞي٧ٮا ل٥ - ٗك
 ا٣ٕجةد. ىلع كا٣تك٤ٍ ل٤٪ٛٮذ اختؾك٥٬ كإ٧٩ة ،كز٩نة اجلجٮة

 الظْٮا» /(40ص/) ادلينيح ا٤ٕ٣ٮـ َبلب مكبٮحلحم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك
 يف الكيةقيح، ظؿًلذ٫ يف ا٣ٞيةديح ػُذ٫ يف ا٣ٞٮم الؿص٢ اكف اذلم اخل٧يين اإل٦ةـ

 أل٥ ًؽق؟ يٞٛٮا أل٥ ًؽق، كٝٛٮا ا٣ٕؿب؟ و٪ٓ ك٦ةذا كدٕةىل قجعة٫٩ ثة ا٣ٞٮيح زٞذ٫
                                                      

٥٤ دةرخييًّة؛ أف الؿاٌٚح ل٥ يلٮ٩ٮا يف ٔرص  ٔي / ٝؽ  ع٪ة ٬ؾا  ٝي٤خي ؽاء اإلقبلـ، كٝؽ أًك ٨٦ ا٣ٕىٮر ٦ٕةدي٨ أٔل
 .الٮزةاٜ اتلآمؿيح ىلع ادلكؿ ا٣ٕؿبيح كاإلقبل٦يحيف ٠ذةث٪ة 
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 اإلقبل٦يح اثلٮرة تلعةرب اجليل ٨٦ ٠ذيجح يؿق٢ أل٥ إيؿاف؟ ًؽ ٩ٛك٫ احل٨٧ يٞٙ
 مؼه أمؽ اكف اذلم الؿص٢ ذلٟ لك٭٥ ا٣ٕؿب حيةرب أل٥ اخل٧يين؟ اإل٦ةـ ٔرص يف

 ذلٟ يل٨ ٥٤ٚ ا٬ذ٧ةـ دلي٭٥ ٣يف ٌٝيح حي٤٧ٮف ال ا٣ٕؿب ألف ؟(1)إرسااي٢ ىلع
 إرسااي٢ ؽً ٝٮم أ٫٩ ي٧٤ٕٮف ك٥٬ إحل٫ يننؽكف جي٤ٕ٭٥ اذلم ثةلنلك الؿص٢

 ٝج٢ ٨٦ اخل٧يين اإل٦ةـ أٝٮاؿ يتذجٓ ٨٦ ثؽأق ٢٧ٔ أكؿ ٦٪ؾ إرسااي٢ ًؽ ك٦٪٫ُٞ
ة اكف ثلسري اإلقبل٦يح اثلٮرة ا٩ذىةر  ٨٦ حيؾر كداا٧ة إرسااي٢ ٨ٔ يذلك٥ داا٧ن

 قبي٢ كيف إرسااي٢، ٨٦ ل٤ذؼ٤ه الىعيعح ا٣ُؿيٞح ىلع ينج٫ ةكداا٧ن  إرسااي٢،
 «.ًؽق كٝٛٮا لٮاا٫ حتخ يٞٛٮا كأف مٮ٫ٛٝ يٞٛٮا أف ٨٦ ثؽالن  ا٣ٕؿب ٣ل٨ مٮاص٭ذ٭ة
 ٧ٚةذا ،«أيؽي٭٥ ٨٦ الرشيٛني احلؿ٦ني حنؿر أف ٩ؿيؽ» /اخل٧يين ٬ٮ ا٣ٞةا٢ /كُيُج 

 ىلع ادجين ٔرشم، االزين النييع ادؾ٬ت ىلع دٞٮـ ا٣يت اثلٮرة ٬ؾق ٨٦ دنذْؿ
 كأٔؿاً٭٥، د٦ةا٭٥، كاقذعبلؿ ادك٧٤ني، كدلٛري الىعةثح، أكرث دلٛري

ة أمٮار٥،ك  ىلع كدٞٮـ كأا٧ذ٭٥، ابليخ آؿ يف الرشيك ا٤٘٣ٮ ىلع كدٞٮـ ا٣ٕؿب، ػىٮون
ري ا٣ٞؿآف، ثذعؿيٙ ا٣ٞٮؿ   ابلة٤َح؟!. ا٣ٕٞةاؽ ٨٦ ذلٟ ٗك
 ا رحح اخل٧يين اإل٦ةـ» /(3ص/) اإلي٧ة٩يح ارٮيحم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك
 أق٧ٓ ل٥ ل١ين كيييث وٌلؽوءايت ر٥ ٝؿأت ذ٨ أ٥٤ٔ ٚي٧ة الٮظيؽ النؼه ٬ٮ ٤ٔي٫
 جيت ل٤٪ةس/ يٞٮؿ اكف اذلم النؼه ٬ٮ آػؿي٨ ٨ٔ ٦ين أكرث ٝؿؤكا ذ٨ كال ظىت

 «.٦٪٭٥ نكذ٤٭٥ كأف األ٩بيةء ىلع ٩ذٕؿؼ كأف األ٩بيةء ظيةة ثؽراقح ٩٭ذ٥ أف ٤ٔي٪ة
 يٞةر٫٩ دةرة ٚرتاق ث٫، ٚينت ثةخل٧يين؛ احلٮيث ظكني ٦ٕؿٚح ٤ٝح صة٩ت إىل /كُيُج 

ـ٥ٔ أ٫٩ ل٥  ا٣رثية؟! ٨٦ ا٣رثل كأي٨ ،َة٣ت أيب ث٨ ٌٔل ادؤ٦٪ني ثأ٦ري كدةرة ي
ج ٟ اليشء يِٕل كيى٥(.  يؿ ٦س٫٤، كدةرة.. كدةرة. ك)ظي

                                                      

ة يف النيٕح»(/ 251)ص/ ٦ؾ٠ؿاد٫ٝةؿ رايف كزراء إرسااي٢ األقجٜ )إريي٢ مةركف( يف   أٔؽاء  ل٥ أر يٮ٦ن
 «.إرسااي٢ ىلع ادؽل ابلٕيؽ، كال ظىت يف ادلركز
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 ٌٔل اث٨ حتؿؾ أف يٮـ» /(1ص/) كالكبلـ اإلر٬ةبم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك
ٮاف اخل٧يين اإل٦ةـ الكبلـ ٤ٔي٫  أكخلٟ ٔؿؼ أوةتل٫ إىل احلش حلٕيؽ ٤ٔي٫ ا ًر

 ٨٦ ٔٮادٞ٭٥ ىلع اد٤ًف الٮاصت ألداء أ٤٧٩ح ٝيؽ يذعؿًلٮا أف ل٤ٕؿب يؿيؽكف ال ٨اذلي
ًۡ ﴿ /اآليح ٬ؾق ٦س٢ يف ا ثٍ  َخۡيَ  ُنُِخ ٌَّ

ُ
ۡخرَِجۡج  أ

ُ
َِّاِس  أ  ،[440/ ٧ٔؿاف آؿ]﴾...لِي

 «.النٕةر ذلٟ يرتدد أف دكف احلي٤ٮ٣ح يف ظؽث ٦ة كظؽث اد٪ٓ وؽر
 احلؿـ يف أظؽز٭ة ا٣يت اخل٧يين ثجٮااٜ احلٮيث ظكني ٨٦ اإلمةدة ٬ؾق /كُيُج 

 ٨ٔ ٠ٙ امهلل !اخل٧يين ٢ٕٚ ٦ة ٦س٢ قي٢ٕٛ ،زٮرد٫ إٝة٦ح ٨٦ د٧ل٨ لٮ أ٫٩ دذ٨٧ٌ/
 .!الؿاٌٚح رش ادك٧٤ني

 ظؽير ٬ٮ ٬ؾا» /(2-4ص/) ا٣ٕة٣ِل ا٣ٞؽس يٮـم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك
٪ؽ٦ة ا٣ٕة٣ِل ا٣ٞؽس يٮـ ٨ٔ ٤ٔي٫( ا )رحح اخل٧يين اإل٦ةـ  ٚؤل٫٩ ٬ٮ ٝرتظ٫ا ٔك
ا ي٤٧ٟ وعيعح، رؤيح ي٤٧ٟ رص٢  ٨٦ ا٠سرين  ث٭ة يٞؿأ أف يكذُيٓ رؤيح ١ٚؿن

 «.ادةيض كدراقح احلةرض دأمبلت ػبلؿ ٨٦ ادكذٞج٤ح األظؽاث
ة ٝةؿك ٌن  كٝٙ اخل٧يين اإل٦ةـ» /(2ص/) ا٣ٕة٣ِل ا٣ٞؽس يٮـم٤ـ٦ح  يف أي

ٛن   ابلبلد أف ا٣ٕؿبيح بلبلدا أف ٤ٚكُني أف صؽيح/ زةثذح وعيعح كرؤيح ةزةثذن  ةمٮٝ
 أم ٠ية٩٭٥، ىلع كا٣ٌٞةء ثةقتبىةر٥ إال احل٭ٮد رش ٨٦ تك٥٤ ٨٣ لك٭ة اإلقبل٦يح

 دذ٧ل٨ أف إرسااي٢ أ٦ةـ ل٤ٛؿوح كإدةظح ل٤ٮٝخ، ًيةع ٬ٮ إ٧٩ة ذلٟ ٗري يشء
 أزبذخ النٮا٬ؽ ٚإف اخل٧يين اإل٦ةـ يٞٮؿ ٔ٪ؽ٦ة ٕٚبلن ك ػ ٝةؿ أ٫٩ ظىت كأكرث، أكرث

 ىلع االقتيبلء إىل د٧ُط إرسااي٢ إف» ٝةؿ/ األميةء ٨٦ ٠سري يف كإٝيح ٕٚبلن  رؤيذ٫ أف
 م١ح ىلع لبلقتيبلء د٧ُط إرسااي٢ ا٣ٞؽس ىلع ٍٚٞ ك٣يف الرشيٛني احلؿ٦ني
 «.اد٪ٮرة ادؽي٪ح كىلع ادرشٚح ال١ٕجح ىلع اد١ؿ٦ح
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ًؿٚىخ ٦ُة٦ٓ احل٭ٮد يف اجلٛٮذ كاتلٮقٓ، ٚبل يلؿ٬ٮف أف يى٤ٮا إ /كُيُج  ٔي ىل ٝؽ 
 كاتلعؿيؿ ٤ٔي٭٧ة، االقتيبلء حمةك٣ح إىل قجٞ٭٥ اخل٧يين ك٣ل٨ احلؿ٦ني الرشيٛني،

  .!مكةٔي٫ ا ػيت ك٣ل٨ ر٧ة،
  احلؿـ. يف أظؽز٭ة ا٣يت قٮءد٫ حلُٰ٘ الالكـ؛ ٬ؾا يٞٮؿ ةخل٧يينٚ
ةك ٌن إىل  )إرسااي٢( /احل٭ٮد دك٣ح يكري قري ك٬ٮ الالكـ ٬ؾا يٞٮؿ اخل٧يين أي

ع٪ة ٧٠ة ،ا٣ٕؿب ىلع ا٣ٌٞةء  ادلكؿ ىلع اتلآمؿيح الٮزةاٜ ٠ذةث٪ة يف اتلآمؿ ٬ؾا أًك
 .اإلقبل٦يح ا٣ٕؿبيح
 يف يني٧اخل اإل٦ةـ» /(7ص/) ا٣ٕة٣ِل ا٣ٞؽس يٮـم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك
 رؾق احل٢ يف ا٤٧ٕ٣يح الؿؤيح ـٝؽ الٮٝخ ٩ٛف كيف ككإٝ٭ة ادنلكح ٧ٜٔ ٚ٭٥ رؤيذ٫

 «.اآلف ٩ٛٞؽق اذلم اليشء ك٬ؾا ،ادنلكح
ة ٝةؿك ٌن  داع أف ثٕؽ الظْٮا» /(1ص/) ا٣ٕة٣ِل ا٣ٞؽس يٮـم٤ـ٦ح  يف أي
 لؿص٢ تكذضيت أف ا٣ٕؿبيح ادلكؿ ا٬ذ٧خ ٢٬ احلٮـ ٬ؾا إظيةء إىل اخل٧يين اإل٦ةـ
ت رص٢ ،ٕٚبلن  ا٣٘ؿب ٬ـ رص٢ خم٤ه، ْٔي٥ ت ،(1)أمؿيلة أٔر  دكؿ كأٔر

ت لك٭ة، االقذ١جةر  ص٢ٕ يف الىعيعح ذ٫ثؿؤي بنضةٔذ٫ حب٧١ذ٫ إرسااي٢ كأٔر
ؽاا٭ة، احلٌةريح ادٮاص٭ح ث٧كذٮل األ٦ح  ىلع دٞٙ أف ىلع ٝةدرة األ٦ح ص٢ٕ يف أٔل

 كال ثؿيُة٩ية كال أمؿيلة ال أٔؽاا٭ة، ٨٦ أظؽ ٤ٔي٭ة ي٭ي٨٧ ال مكذ٤ٞح أٝؽا٦٭ة
 ػ٤ٜ ك٦ة إربةؾ ٨٦ اخل٧يين اإل٦ةـ ٫٤٧ٔ ٦ة أٔي٪٭٥ ثأـ رأكا ٥٬ ٗري٬ة، كال إرسااي٢

ت ٨٦ ؿٚٮا كاإلرسااي٤يني األمؿيليني كروؽ يف ٔر  ٦ؽل أٔي٪٭٥ ثأـ كرأكا ٥٬ ٔك
 ك٨٦ ػ ٤ٔي٫ ا رحح ػ اخل٧يين اإل٦ةـ ٨٦ ا٣٘ؿب دكؿ كخمذ٤ٙ أمؿيلة ا٠رتاث

 يف الىعيعح ا٤٧ٕ٣يح رؤيذ٫ الؿص٢ ٬ؾا ٨٦ يكذ٤٭٧ٮا ل٥ ٧٤ٚةذا اإلقبل٦يح، اثلٮرة
 «.إرسااي٢؟ ٨٦ ٥٬ إ٩ٞةذ٥٬

                                                      

/ ٬ؾا الكـ ٬ؿاء   .ٝي٤خي
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ة ٝةؿك ٌن  أف ٩ٕذرب ٚ٪ع٨ كذللٟ» /(1ص/) ا٣ٕة٣ِل ا٣ٞؽس يٮـم٤ـ٦ح  يف أي
 احلٮـ ٬ؾا إظيةء إف ...٤ٔي٫( ا )رحح اخل٧يين لئل٦ةـ اقذضةثح احلٮـ ٬ؾا إظيةء
ة يٕذرب إظيةءق كأف ٔجةدة ٕٚبلن  يٕذرب ٌن  «.ا قبي٢ يف ص٭ةديح ذةرقح أي

 ٝؽ ادلي٨ أف ك٤ٕ٦ٮـ اخل٧يين، ثترشيٕةت احلٮيث ظكني ٨٦ تك٤ي٥ ٬ؾا /كُيُج 
 ك٬ؾا ثإ٧٠ةهل، م١ؾب إ٦ة ٚ٭ٮ ترشيٕةت؛ إىل احلةصح أذٞؽ ٨٧ٚ ا، أك٫٤٧

 لك٫، ٫٘يج٤   ل٥ الؿقٮؿ ك٣ل٨ ثذ٧١ي٫٤، مىؽؽ كإ٦ة ل٤ٞؿآف، دلؾيت
 .ا لؿقٮؿ ختٮي٨ ك٬ؾا

 اإل٦ةـ» /(5ص/) األكؿ ادلرس – ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك
ة وٕؽ مؼه ٬ٮ ...اخل٧يين  .«(1)اإلقبلـ ث٧ْٕح يىيط اكف ٬ؾا ك٦ٓ ادل٩ية، ـك٬ ْٔي٧ن

 اآليت/ احلٮيث الكـ ٦ٞةَٓ يف قجٜ ٦ة ػبلوح كُيُج: 
 .اٚذذةف ٤ٗٮ اخل٧يين يف احلٮيث ظكني ٤ٗٮ -4
ت ثأ٫٩ اخل٧يين إَؿاء ٨٦ اإل٠سةر -2  ل٥ ك٣ل٨ إرسااي٢، ك٬ؽد أمؿيلة، أٔر
 ٚي٭ة ص٭ح أم إىل ٮاد٫ٝ كص٫ اخل٧يين أف ينجخ أف أظؽىلع  يٞؽر كال ذلٟ، ينجخ

 الكـ ٬ؾا ية .ةدٮاص٭ذ٭ حبؿب ٝية٫٦ ٨ٔ ٌٚبلن  احل٭ٮد، دك٣ح إىل كال أمؿيلة،
 ث٧٪ةكرة ظكني ٨٦ ص٭٢ إ٦ة ٚ٭ؾا قيةقيح، ٦٪ةكرات ادضةالت ٬ؾق يف اخل٧يين
 أدجة٫ٔ. ىلع حل٤بف ثُؿيٞذ٫ اردٌةء كإ٦ة الؿص٢،
ينيؽ ظىت ٚي٭ة ذاك٦ة اخل٧يين، ثسٮرة اإلمةدة ٨٦ احلٮيث ظكني أكرث -7  ث٭ة ي

 اخل٧يين، زٮرة حلٞيٞح ٦٘ةيؿة أل٩٭ة اإلمةدة؛ ٬ؾق ٨ٔ ث٪ٛك٫ ٩أل ٤ٚيذ٫ اإلمةدة؟! ٬ؾق
 ك٬ؾا كدكا٬ي٭ة، ثٮااٞ٭ة ذ٠ؿ ٨٦ يشء ىلع احلٮيث جيٕؿ   كل٥ ادلكاْل، ٨٦ ٚي٭ة ٦ةك

 ٔٞبلء، كال داعة، كال ث٧٤ٕةء، دذى٢ ال زٮرة إٝة٦ح ىلع دجة٫ٔأ يٕؽ أ٫٩ ىلع يؽؿ

                                                      

 .كوؽؽ ا٣ٞةا٢/ ... ك٣ل٨ ظك٨ ا٣ٞٮؿ ػة٫ٛ٣ ا٢ٕٛ٣ 
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 ٨٦ ذلٟ يف اكف ٦٭٧ة ٤ٔي٫، دٞٮـ أف ي٧ل٨ ٦ة لك ٚي٭ة يذٕةىط زٮرة ل٨ك٣
 .كاد٪١ؿ ادٛةقؽ
 أدجة٫ٔ ٩ٛٮس يف حل٘ؿس كحم١ٮ٦ني؛ ،ةظاك٦ن  /اىػؽب ىلع احلػ ٌَ أكرث -1

 ألوٮر٥ يت٪١ؿكا أف ٤ٔي٭٥ يك٭٢ ظىت ؛الؿٚي ألث٪ةء كدْٕي٧٭٥ ثة٣ٕض٥، اردجةَ٭٥
ري كاذلثط ٢ثة٣ٞذ ا٣ٕؿب ٨٦ يذؼ٤ىٮا كأف ا٣ٕؿبيح،  ٝةهل ٦ة ٬ؾا ٨ٔ ينجبٟ ذلٟ، ٗك
 النيغ كٌلف» ٝةؿ/ ظير (21ص/) احلٮزيني؟ ٨ٔ دٕؿؼ ٦ةذا ٠ذةب وةظت

 - يحاحل٧٪ ٦ٕةذ ثين ث٧٪ُٞح احلٮيث ل٤ذ٧ؿد الكةثٜ اديؽاين ا٣ٞةاؽ - ادعؽكف أجؽ
ي٥ ثأف رصح ٝؽ  ثؽ٥ٔ ٚةرس، ظٌةرة القذٕةدة حيةرب احلٮيث اد٤ٟٔجؽ اتل٧ؿد ٔز

 إاعدة حنٮ بكٕي٫ احلٮيث كاحلـب ،(67ص/) الالكـ ٩ٛف كًلؿر «.حمؽكد ٗري يؿاينإ
ع٪ة ٧٠ة ،ال٤ج٪ةين ا ظـب ذلٟ يف يٞرل ٚةرس ظٌةرة  )إمةدة ثةب يف ذلٟ أًك
 ٝةا٤٭٥/ ٝةؿ كٝؽ الؿاٚيض( ا حبـب احلٮيث

 ٢ٝ ٣ٛ٭ؽ كل٤ٞىػٮر ا٣ٕػٮانف
 

 أمػػػةكس أثػػػةة قػػػةدة إ٩٪ػػػة 
 إ٦ػػة لئل٦ػػةـ احللػػ٥ قػػ٪ٕيؽ 

 
 ثسػػٮب كإ٦ػػة اجلػػيب ثسػػٮب 

 ٦ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةرًلف
 

 كجنػػؽ احلضػػةز ػةثػػخ كإذا
 

 ثٛػػةرس ٠ػػؿاـ إػػػٮة ٤ٚ٪ػػة 
 الٌبل٣ح إ٦ةـ ٨٦ مكذٞةة أ٩٭ة ادٌط ٬٪ة، احلٮيث أٝٮاؿ ٨٦ ذ٠ؿد٫ ٦ة ػبلؿ ك٨٦ 

 اخل٧يين.

 !إلسسا٥ٌٝ املٛت !ألَسٜها املٛت اخلُٝين: شعاز ٜسدد احلٛثٞ

 الالكـ ٨٦» /(44ص/) ا٣ٕرشكف سادلر ػ ا٣نكةء قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
 أف تحي ال ألمؿيلة( )ادٮت ادٮت لك٧ح ٦٪٫ كخيةٚٮف كاجلىةرل احل٭ٮد يكٮء اذلم
 «.إلرسااي٢( ادٮت ألمؿيلة، )ادٮت ة٩٭ةاين  ة٩٭ةاين  مٮت لك٧ح يك٧ٓ
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 مٕةر أف يف احلٮيث ٠عكني ك٦ٞرلي٫ اخل٧يين دص٢ جي٭٢ اذلم ٨٦ /كُيُج 
 ٝذ٢ إال ،الٮاٝٓ أرض ىلع هل ظٞيٞح ال إلرسااي٢( ادٮت ..ألمؿيلة )ادٮت الؿاٌٚح

 ٨٦ يك٥٤ ٥٤ٚ ؟!ا٣ٛؿص ر٥ ق٪عخ لك٧ة ٤ٔي٭٥ ل٤ٌٞةء ادؤامؿة كإٔؽاد ،ادك٧٤ني
 يف كال ،ابلعؿي٨ يف كال ،بل٪ةف يف كال ،ا٣ٕؿاؽ يف ادك٧٤ٮف النٕةر ٬ؾا أوعةب
 احلش أيةـ ثٕي يف اـاحلؿ ا ثيخ ظضةج ٦٪٫ يك٥٤ ل٥ ث٢ ،احل٨٧ يف كال ،ال١ٮيخ

ذؽاء ٨٦ ع٪ة ٧٠ة ،٤ٔي٭٥ األ  اد٪ح د٧ةـك ،اتلآمؿيح الٮزةاٜ ٠ذةث٪ة يف ٬ؾا أًك
 .ا٣ٛذ٪ح ٝذةؿ ٫ٞٚ يف

 ادؤقكني )أظؽ ٔـاف قةل٥ حيىي حم٧ؽ النٕةر ٬ؾا ظٞيٞح ٨ٔ أٚىط كٝؽ
 ٔؽد األكقٍ( الرشؽ )وعيٛح ٦ٓ ظٮار يف ٝةؿ ٚٞؽ ،ادؤ٨٦( ل٤نجةب األكاا٢

 كبةحلؿًلح؛ ،(احلٮيث) ظكني ثةألخ ٦ٕؿٚيت ػبلؿ ٨٦» ـ/2/7/2004 /ثذةريغ «40724»
 كأمؿيلة ا٤ٛ٣كُينيح ا٣ٌٞيح كألف النجةب، ٨٦ ٔؽد أكرب يكذُٞت أف أراد ٚإ٫٩

 ٨ٔ يذعؽث اكف ٔ٪ؽ٦ة ٠نٕةر رٕٚ٭ة ل٧٤ك٧٤ني؛ ٦٭٧ح ٌٝيح اك٩خ كإرسااي٢
 اجلةس دٕجبح أص٢ ٨٦ ؛ٍٚٞ مٕةرنا ذلٟ جي٢ٕ اكف إرسااي٢، أك أمؿيلة، أك احل٭ٮد،

 أ٫٩ ذلٟ/ ىلع كادلحل٢ كالىعةثح، اإل٦ة٦ح ٦س٢/ ػبلؼ، حم٢ ْل ا٣يت ٌٞةيةا٣ ظٮؿ
 ثلؿ أيب مكأ٣يت ٨ٔ يذعؽث ثؽأ احل٭ٮدم( )اخلُؿ ٔ٪ٮاف حتخ مبلز٫٦ إظؽل يف

٧ؿ  ٠ذةب ثٮاقُح ٩ٞبلن  ،«ـ٦ح٤اد ٔ٪ٮاف ختة٣ٙ ثىٮرة آػؿ٬ة، ظىتم٤ـ٦ح  أكؿ ٨٦ ٔك
 .(702-704ص/) ٨احل٧ يف احلٮزيح

ري فاعصـك ثأ٩٭٥ [احلٮيث ظكني أػٮ] احلٮيث حيىي أرتؼ كٝؽ  مؤ٤٬ني ٗك
 /ثذةريغ ا٣ٕؿبيح ٝ٪ةة يف ٩ْةـ( )٩ُٞح ٣رب٩ة٦ش ٝةؿ ٚٞؽ أمؿيلةػ دعةربح

ا ٩ٕةدم ال حن٨» ـ/22/2/2002  ألف مؤ٤٬ني كلك٪ة ،اكأػرين  أكالن  مٮاَ٪ٮف حن٨ ػأظؽن
ا حنةرب أف كال ااي٢،إرس حنةرب أف كال ،أمؿيلة حنةرب  ٨٧ً مٮاَ٪ٮف حن٨ ،أظؽن
  .(204ص/) الكةثٜ ادىؽر ٨٦ ٩ٞبلن  «.ادلك٣ح
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 مؿًلـ إٔؽاد/ ػؽٔح أـ ظٞيٞح ..ألمؿيلة ادٮت ثٕ٪ٮاف ٦ننٮر كيف
بلَل ابلىرية  ٬ؾا ٨ٔ احل٨٧ يف األمؿيلٰ الكٛري قب٢ كدة» ٝةؿ/ (2ص/) اإٔل
 ٥٤ٕ٩ حن٨ الٮازٜ/ ث٤٘ح ٝةؿ ؟(...إلرسااي٢ ادٮت ..ألمؿيلة ادٮت ..أكرب ا) النٕةر

  «.ي٫٤ٕٛ ميبنة يٞٮؿ ٨٦ لك ٣يف أ٫٩
 ٦٪ُٞح يف ا٣ٛةرقيح الكيةقح حمؿٌلت ٠ذةب وةظت ٝةؿ /حلػم ٌا إىل إعافث

 ـ/2004 اعـ قبذ٧رب ٨٦ 44 أظؽاث ٨ٔ يذعؽث ك٬ٮ (55-54ص/) ا٣ٕؿيب اخل٤يش
٭ة إيؿاف كٝؽ٦خ»  أكاا٢ ٨٦ اك٩خ ٚٞؽ ؛اجلٮاية( ظك٨ )ثةدرة ملك يف ًٔؿ

 ثإدا٩ح ػةدِل حم٧ؽ ا٣ٛةريس الؿايف كقةرع ارضٮـ، دا٩خ ا٣يت ا٣ٕةل٥ ظ١ٮ٦ةت
٭ة، ٨٦ ٍٚٞ قةاعت ثٕؽ اتلٛضريات  اإليؿا٩يح اثلٮرة ٝيةـ ٦٪ؾ - مؿة كألكؿ كٝٔٮ

 432 ٝةـ ز٥ ك٨٦ اجل٧ٕح، ػُت يف ألمؿيلة( )ادٮت /مٕةر إيٞةؼ د٥ - ـ4646 اعـ
 ٚي٭ة أٔؿبٮا كزيٞح ىلع ثةتلٮٝيٓ (260) ٔؽدق ابلة٣ٖ النٮرل دل٤ف أٌٔةء ٨٦ أٌٮن 

 «.اإلر٬ةب داكٚعح دكحلح حب٤٧ح كَةبلٮا األمؿيلٰ، النٕت ٦ٓ دٕةَٛ٭٥ ٨ٔ
 ٨ٔ اعرو  مٕةره  ألمؿيلة...( )ادٮت اخل٧يين مٕةر أف اإليؿا٩يٮف رأل كدة
 ٦٪٭٥ اكف ٦ة ،يحادلمٮ اثلٮريح كقيةقذ٫ اخل٧يين كيبلت ٨٦ الٝٮا ٦ة كالٝٮا احلٞيٞح،

 اثلٮرة ٠ذةث٫ يف ادٮقٮم مٮىس ادل٠ذٮر ٝةؿ ل٤ؼ٧يين(، )ادٮت مٕةر/ رٕٚٮا أف إال
 ٝةاؽ اخل٧يين اإل٦ةـ أف اإليؿاين النٕت دىٮر اكف ٣ٞؽ» /(454ص/) ابلةئكح
 أف ٍٝ خبرلق ي٧ؿ كل٥ اإلقبلـ، مؿاصٓ ٨٦ الكةثٞني ػىةؿ هل زٮرد٫ كمؿمؽ ادكرية،

 أرسؼ كإذا ا٣ٞذ٢، يف أرسؼ ٝذ٢ إذا الرش، إىل ٝؿيت الؿحح، ٨ٔ ثٕيؽ اإل٦ةـ ٬ؾا
 ةف،يا٣ٛذ ٨٦ كالنجةب ا٣ٛذيةت ٨٦ الى٘ةر رٝةب ُٝٓ ٨٦ قي٫ٛ يأب ل٥ ا٣ٞذ٢ يف

 كمةثح مك٥٤ مةب آالؼ زبلزح الـ٦ةف ٧ٔؿ ٨٦ أم٭ؿ زبلزح ٌٗٮف يف ٝذ٢ كٝؽ
 ي٤ًف ي٠ٙ أدرم كلكخ ،(ل٤ؼ٧يين ادٮت) كاظؽة/ لك٧ح ٝةلٮا أل٩٭٥ مك٧٤ح،
 .«حتىص؟ كال دٕؽ ال ٦ة ادك٧٤ني د٦ةء ٨٦ رٝجذ٫ كيف رب٫ اخل٧يين
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 اإليؿا٩يح اال٩ذؼةثةت يف ظى٢ أ٫٩ يؾ٠ؿ(/ ثةليشء )اليشء ثةب ك٨٦ /كُيُج 
 ٨٦ ثؽ٥ٔ جنةد، أحؽم حم٧ٮد احلةيل الؿايف ٚي٭ة ٚةز كا٣يت ،(ـ2006/اعـ) الؿاةقيح

 اذلم ثة٣زتكيؿ د٪ؽد ٦ْة٬ؿات صخػؿ أف ظى٢ ،ػة٦٪يئ( )ٌٔل احلةيل اثلٮرة مؿمؽ
 مؿصٕيةت ٝج٢ ٨٦ احلةو٢ ة٣زتكيؿث كد٪ؽد جنةد، لىة٣ط اال٩ذؼةثةت يف ظى٢
 النٮارع. يف ثةألٝؽاـ دكق٭ة كد٥ اخل٧يين، وٮر ادْة٬ؿات ٬ؾق يف كأظؿٝخ ميٕيح،

 ٨٧ً ٨٦ كٌلف النيٕيح، ثةدؿصٕيةت د٪ؽد مكريات ػؿصخ األيةـ ٬ؾق كيف
 خلة٦٪يئ(. )ادٮت ٨/ادذْة٬ؿي ٬ؤالء مٕةر

 ايصػري اخلُٝين اهلل ْصس حبشٔ احلٛثٞ إشاد٠

ي٥ ا ٩رص ظك٨ أف اد٤ٕٮـ ٨٦  ٔرشيح، االزين الؿاٌٚح ٨٦ ا( ظـب )ٔز
 ث٧ة ا٣ٞؿاء ك٩ٮايف ، إ٩لةرق ىلعأظؽ  يٞؽر ال أمؿ ك٬ؾا اخل٧ينيح، الؿاٌٚح ك٨٦

ل٥  اخل٧يين/ ٨ٔ عؽثيذ ك٬ٮ ا ٩رص ظك٨ ٝةؿ ٚٞؽ ذ٠ؿ٩ة/ ث٧ة ٤ٔي٫ ث٫ حيي
 ا٢ٕٞ٣ يف األكرب احلةرض يجًف قٮؼ اإلَبلؽ... ىلع م٧ك٫ د٘يت ٨٣ اذلم اإل٦ةـ»

 ا.. ظـب ا٩ْؿ «ا٣ْٕي٧ح األ٬ؽاؼ لك دذعٜٞ ظىت الرشايني يف ادلـ ك٦ٓ كا٤ٞ٣ت
 .(262ص/) ا٣ٞ٪ةع كقٍٞ

 ٚةءك إىل كا٩ْؿ ث٧س٫٤، يك٧ٓ يلؽ ل٥ اذلم كاإلَؿاء ا٤٘٣ٮ ٬ؾا إىل ا٩ْؿ /كُيُج 
 كادؿاد ،«ا٣ْٕي٧ح األ٬ؽاؼ لك دذعٜٞ ظىت» ثٞٮهل/ ل٤ؼ٧يين ا ٩رص ظك٨

 ا٣ٕؿب، أيؽم ٨٦ احلؿ٦ني حتؿيؿ دذ٨٧ٌ ا٣يت اخل٧يين، زٮرة أ٬ؽاؼ ثةأل٬ؽاؼ/
ري  زٮرد٫ إٝة٦ح يف اخل٧كي٪يح( )اخلُح ٤ٔي٭ة أٝةـ ا٣يت اخل٧يين ١ٚؿة ْل ٧٠ة ذلٟ، ٗك

 األكؿاد، كظىت األدؿاؾ، كًلؾلٟ ادك٧٤ني، ظ٧١ٮا ا٣ٕؿب إف» ٝةؿ/ ٚٞؽ ،ا٣ٕؿب يف
 ا ظـب» .(1)«٬ؤالء؟ لك ٨٦ كظٌةرة ،دةرخينة أ٧ٜٔ ك٥٬ ا٣ٛؿس، حيل٥ ال ٧٤ٚةذا
 .(442ص/) «ا٣ٞ٪ةع كقٍٞ

                                                      

اٌٚح إىل ٚؿض قيُؿة ادؿصٕيح ا٣ٛةرقيح يف ا٣ٕةل٥ كإزاظح  ييًن ٬ؾا، قىع الؿَّ ح الكـ اخلي٧ى ٣ ٢ي ىلع ًوعَّ ييؽى كى
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ٕن  ي٧س٢ إحل٪ة ثة٣نكجح اخل٧يين اإل٦ةـ» /أيًغا اهلل ُرص ضفَ وكال  دينينة، ،ةمؿص
ة، ا كإ٦ة٦ن  أم يف ٠جري ديين رمـ أم ي٧س٢ ٧٠ة ٦ٕىن، ٨٦ ل٤لك٧ح ٦ة ثل٢ ،كٝةاؽن
ة ذلٟ ٨٦ أكرث كي٧س٢ إحل٪ة، ثة٣نكجح لٟ ي٧س٢ اإل٦ةـ ا٣ٕةل٥، يف دينيح َةاٛح ٌن  ،أي
 األم٢ ثٕر ٣ٞؽ .ادكتجؽة كاأل٧ْ٩ح كادكذ١ربي٨ ا٣ُٮاٗيخ ىلع اثلٮرة رمـ ي٧س٢
 ةكإ٧٩ ٍٚٞ، إحل٪ة ثة٣نكجح ٣يف )م٤٭٥( احلٞيٞح يف إ٫٩ ديين، رمـ أم ٨٦ أكرث ٚي٪ة
 4652 ٝج٢ ٝةا٧ح اك٩خ كادٕ٪ٮيح الؿكظيح ا٣ٕبلٝح ٬ؾق !ادكذٌٕٛح النٕٮب للك

 .(245ص/) الكةثٜ ادىؽر ا٩ْؿ .«ا ظـب يننأ أف كٝج٢ ٦يبلديح،
 اآليت/ ادٞةؿ ٬ؾا د٨٧ٌ كُيُج:

يؽ األول:  كاألظـاب كزٮرد٫، ثةخل٧يين، ل٤ٕؿب الؿ٬يت كاتل٭ؽيؽ النؽيؽ، الٔٮ
ري٬ة. كال١ٮيخ، كابلعؿي٨، بل٪ةف، يف ا٣ٕؿيب، الٮ٨َ يف هل اتلةثٕح  ٗك

ٕن  ص٫٤ٕ أف إىل اخل٧يين، يف ا٤٘٣ٮ /اثلاين  .ةكم٤٭٧ن  ث٢ ،ةدينيًّ  ،ةمؿص
ى كى  كٝؽ  كأ٧ٔةؿ زٮرد٫، ٦٭ةـ ثأ٧ٔةؿ ا٣ٞيةـ بل٪ةف يف ا ٩رص ظك٨ى  اخل٧يين   َلَّ

 ٩ه (200ص/) ا؟ ظـب ٨ٔ دٕؿؼ ٦ةذا ٠ذةب ٚيف ٔ٪٫، ٩يةثح ا٣ٛٞي٫ كاليح
 إٚةًةد٫. دا٦خ ا ٩رص ظك٨ الكيؽ احلةج اإلقبلـ ظضح» ٚي٭ة/ صةء كذة الٮٌل٣ح
 ا٣ٕجةد، ك٦ْةل٥ كالرشٔيح، احلكبيح األمٮر يف اتلرصؼ يف مؤذف َؿٚ٪ة ٨٦ ٚإ٩ٟ

 الك٭٧ني يف كًلؾا الرشٔيح، ادٞؿرة مىةرٚ٭ة يف كرصٚ٭٧ة كال١ٛةرات، كالـًلٮات،
 ٤ٚل٥ زاد ك٦ة ذلٟ، يف ٦ٞذىؽان  لنؼىل٥، ةكرصٚ٭ ػ ا٣٘ةات اإل٦ةـ ػ ادجةرًلني

                                                      
كيةقح ا٣ٛةرقيح يف ٦٪ُٞح حمؿٌلت الادؿصٕيةت ا٣ٕؿبيح ٝٮؿ ادل٠ذٮر ٔجؽ ا اجلٛييس يف دٞؽي٫٧ ل١ذةب 

ظؿيىح ىلع ٢ٞ٩ ادؿصٕيح  –ك٦٪ؾ ٔنيح اثلٮرة  –٩بلظِ أف إيؿاف »( ٝةؿ/ 40-6)ص/ اخل٤يش ا٣ٕؿيب
ادؾ٬جيح ل٤نيٕح يف ا٣ٕةل٥ ٨٦ اجلضٙ يف ا٣ٕؿاؽ ظير اك٩خ داا٧ةن إىل )٥ٝ( يف ثبلد ٚةرس، ٣يف ٬ؾا ٚعكت، 

٤ى  ٕي ةايح يف َةاٛح النيٕح ألف يذٮىل ا٧٤ٕ٣ةء ا٣ٛؿس ادؿصٕيح ث٢ ٦ةرقخ إيؿاف ً٘ٮَةن ٠جرية ىلع األكقةط ا٣ ٧ى
خ الكيكذةين اإليؿاين اجلنكيح ا٣ٛةريس ىلع مؿصٕيح اجلضٙ  ظىت يف اجلضٙ، ذلا ق٪بلظِ أف إيؿاف ًٚؿ
ا٣ٕؿبيح دةرخييًّة ٚننأ ا٣زناع ثني النيٕح ا٣ٕؿب كالنيٕح ا٣ٛؿس اذلي٨ يذ٧ذٕٮف ثةحل٧ةيح كالؿاعيح ٨٦ إيؿاف يف 

 «.ؿاؽا٣ٕ
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 كإرقةؿ ادٞؽقح، ادلٔٮة نرش يف - أ٦سةر٥ ا ٠رث - ا٣ْٕةـ ل٤كةدات ٩ىٛ٭ة رصؼ
 «.اخل٧يين ادٮقٮم ا ركح إحل٪ة.. اثلةين اجلىٙ

 الؿاٌٚح أوٮؿ أ٥ْٔ ٨٦ ْل ا٣يت ا٣ٛٞي٫ ثٮاليح ا ٩رص ٨ظك ٚينًت  كٝؽ
 مكبٮحلذ٫ كظؽكد ،ا٣٘يجح ز٨٦ األمؿ ككيل ا٣ٛٞي٫،» /ٝٮهل ذلٟ ىلع ين٭ؽ ادٕةرصة،

 خمة٣ٛذ٫، جيٮز كال ا٣ٛٞي٫، الٮيل ثةدجةع م٤ـمٮف حن٨ اجلةس.. لك ٨٦ كأػُؿ أكرب
 كاإل٦ةـ اجليب ككاليح )ع( ادٕىٮـ كاإل٦ةـ اجليب ٠ٮاليح ا٣ٛٞي٫ ٚٮاليح

 يؿد ٚإ٫٩ ظ٫٧١؛ ا٣ٛٞي٫ الٮيل ىلع يؿد كاذلم كاصجح، ا٣ٛٞي٫ كاليح ٚإف ذللٟ كاصجح، ادٕىٮـ
 .(22ص/) ا٣ٞ٪ةع كقٍٞ ا ظـب .«)ع( ابليخ أ٢٬ كىلع ا ىلع

٭ة، اخل٧يين دب٪ة٬ة ا٣ٛٞي٫ كاليح /كُيُج   اجلةات ٚ٭ٮ الٮاليح ٬ؾق هل ٨٦ أف ٦ؽٔينة كًٚؿ
 مةم٤ح ادؾ٠ٮرة الٮاليح اخل٧يين ص٢ٕ كٝؽ !(اخلؿاٚح الّسداب )٦٭ؽم اد٪ذْؿ اد٭ؽم ٨ٔ

 ث٢ كا٣ٕك١ؿيح، ،كاالٝذىةديح كاالصذ٧ةٔيح، الكيةقيح، ادك٧٤ني مبٮف يف ل٤ذعل٥
 .(41ص/) ل٧٤ٮقٮم كاتلىعيط النيٕح ٠ذةب ا٩ْؿ كاتلعؿي٥. كاتلع٤ي٢
ُن  ا٣ٛٞي٫ كاليح اك٩خ كدة  ٦٪٭ة دربـ إيؿاف؛ يف النيٕح مك٤ِل ىلع ةاع٦ًّ  ةتك٤

 ٩ى٫/ ٦ة (23-22/ص) ا٣ٞ٪ةع كقٍٞ ا ظـب ٠ذةب ٚيف الؿاٌٚح، ٧٤ٔةء أكرث
 ٦٪ؾك النيٕح ادلي٨ رصةؿ ٨٦ ثةدةاح 60 إف َة٬ؿم(/ )أ٦ري اإليؿاين الىعيف يٞٮؿ»

 ٦٪٭٥ ادٕةرصكف كيٕذرب الالكقييك، النييع ثةدجؽإ يذ٧ك١ٮف ٔرش الكةدس ا٣ٞؿف
 أل٩٭ة ،حٔٞؽي ثؽٔح مٟ ال كْل النييع، ادؾ٬ت يف ثؽٔح اخل٧ينيح ا٣ٛٞي٫ كاليح أف

 ٦ريزا ابلةرز النييع ا٣ٕةل٥ كٌلف النيٕح، ٔ٪ؽ اإلي٧ةف أرٌلف أظؽ ٛ٭ةثٮو اإل٦ة٦ح د٧ف
 احلل٥ كيٕذرب ،ثةحلل٥ ادلي٨ رصةؿ اقتجؽاد يؿٚي (ـ4673/اعـ) ادذٮىف ٩ةايين ظكني
  .«ا٣ٕجةد ظل٥ يف كظ٫ٞ ا لىٛةت ا٣برش ٨٦ كاداعء ا٣لٛؿ، ث٧سةثح اد٤ُٜ

 النيٕح ٠ذةث٫ يف ٮقٮماد مٮىس لرل٠ذٮر ٦ٞةالن  ا٣ٞةرئ يؽم ثني ك٩ٌٓ
ط ،(42ص/) كاتلىعيط  كاليح ك٩ْؿيح» ٝةؿ/ ظير ا٣ٛٞي٫(، )كاليح أثٕةد يًٮ
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 ثةلنيٕح دٕىٙ كبؽأت أػؿل، ميٕيح ٦٪ةَٜ إىل كتّسبخ إيؿاف، جتةكزت ا٣ٛٞي٫
 ماكف، لك يف النيٕح ىلع ابلبلء ي٥ٕ أف أػىش كإين إيؿاف، يف ث٭ة ٔىٛخ ٧٠ة ٬٪ةؾ،

ًـّ  كي٭ـ٥٬  ثةق٥ اردلجخ ا٣يت ثة٣ٛضةآ النيٕح ٧٤ٔخ ٤ٚٮ ثٕؽق، اراقذٞؿ ال ا٬
 حي٤ٮف ديةر لك ٨٦ ا٣ٛٞ٭ةء ٢ّ الٝذ٤ٕخ ،- دؿدلت زا٣خ كال - ا٣ٛٞي٫ كاليح
 إيؿاف يف ٬٪ةؾ الكُٮر ٬ؾق ٠ذةثح ٚأز٪ةء اذلات، ٨٦ النةة ٚؿار ٦٪٭٥ ك٣ٛؿت ٚي٭ة،

 ٛٞ٭ةءا٣ ق٤ُح ٨٦ را٫ٞٚ ك٦ة ل٧٤ؾ٬ت ثة٣نكجح ٔ٪يٙ ٢ٕٚ رد النييع ا٣ُٞؿ
 ؛اع٩ةق ٦ة ا٣ٛٞي٫ كاليح ٨٦ اإليؿاين النٕت اعىن أف ثٕؽ كذلٟ ادؾ٬جيح، كادؿصٕيح

 .«أٚٮاصةن  أٚٮاصةن  اإلقبلـ ٨٦ ثةخلؿكج إيؿاف يف النييع ادضذ٧ٓ ي٭ؽد ٔ٪ةء إ٫٩
 ٚٞؽ ،(1)اد٪ذْؿ( )٦٭ؽي٭٥ الّسداب خبؿاٚح إي٧ة٫٩ ا/ ٩رص ظك٨ دؿٚي ك٨٦

 دك٣ح حتٞٞخ ٣ٞؽ» -/(463ص/) ا٣ٞ٪ةع كقٍٞ ا ظـب ٠ذةب يف ٧٠ة - ٝةؿ
 حل١ٮف كإ٧٩ة اجل٘ؿاٚيح، ظؽكد٬ة يف تلجًف ال األرض، ٨٦ ثٕٞح يف اإلريح ا٣ٕؽؿ
 .«األرض يف اإلقبلـ دك٣ح تلٞٮـ ؛اد٭ؽم ثْ٭ٮر حلذى٢ ي٧ذؽ اذلم ا٣ٛضؿ

 ٝؿاءة ادٞةك٦ح.. ظٞيٞح ٠ذةب يف ٧٠ة - ٝةؿ ٚٞؽ زٮرم، رص٢ ا ٩رص كظك٨
 ىلع ٢٧ٕ٩ أف جيت» -/(60-56ص/) بل٪ةف يف النيٕيح الكيةقيح احلؿًلح اؽأكر يف

 ال ٦٭٧ذ٪ة ٚإف صةآ؛ م٤يٮف بل٪ةف يف يلٮف ٕٚ٪ؽ٦ة اجل٭ةديح، اد٧ةرقح إ٩ٌةج
 كص٫ يف الكيٙ األ٦ح حت٢٧ ظىت اجل٭ةديح، احلة٣ح ثذٮٚري ث٢ اخلزب، دأ٦ني يف دلٮف

 .«الكيةقيح ا٣ٞيةدات لك
 الؿحح، ٤ٝٮب٭٥ ٨٦ ٔخـً ٩ي  الؿاٌٚح أف لٟ دبني ا٣يت ح،اللك٧ ٬ؾق ػؾ /كُيُج 

٭٥، كامذؽ ٠رثكا، ك٦٭٧ة اجلةإني، رحح ظىت  كإ٧٩ة الرضكرم، اخلزب ر٥ يٮٚؿ ال صٔٮ

                                                      

 ـه230ػبلوح ٦٭ؽم اخلؿاٚح دلل الؿاٌٚح/ أ٫٩ دة دٮيف احلك٨ ا٣ٕك١ؿم، اإل٦ةـ احلةدم ٔرش ٔ٪ؽ٥٬، ق٪ح  
٧ؿ ٦ة ثني أربٓ  ت ػ ك٨٦ ز٥ اػذىف حم٧ؽ ٔك  ٞ ٕى ا، ك٬ٮ/ حم٧ؽ ػ ٦ٓ أف ٠جةر ادؤرػني يٞٮلٮف/ ثأ٫٩ ل٥ يي ٤َّٙ كدلن ػى

اء اذلم دػ٢ ٚي٫ آ٩ؾاؾ ظىت اآلفإىل خف ق٪ٮات، كال يـالٮف ينذْؿكف ّ٭ٮرق كػؿ ؿَّ  .كص٫ ٨٦ رسداب قةمي
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 رقٮؿ وعةثح يذٮلٮف اذلي٨ ل٧٤ك٧٤ني ٝج٤٭٥ ٨٦ اإلثةدة ٮاو٢ذتل األق٤عح، دٮٚؿ
 ث٫، ؿ٧ٕ٦ٮ ٗري ٬ؾا ا ٩رص ظك٨ الكـ أف ا٣ْةف ي٨ْ كٝؽ ،ا

 كْل ٩ْري، رة يكجٜ ل٥ جبؿي٧ح دٞٮـ احل٨٧ يف احلٮزيح الؿاٌٚح ْل ٭ةٚ ؛٠ؾلٟ ك٣يف
 م٭ؿي٨، ىلع دـيؽ دؽة الرضكرم كا٣ٞٮت كادلكاء، ا٣٘ؾاء، ٨ٔ د٦ةج أ٢٬ حمةرصة
ٛن  ة٬ضٮ٦ن  ذلٟ/ كأدجٕٮا د٦ةج، أ٢٬ ىلع كا٣ٞ٪ه الؿَل /احلىةر ٬ؾا كأدجٕٮا  .!!ةٔ٪ي

 دلٛري ظٮؿ احلٮـ يف اخل٧ينيح الؿاٌٚح َؿيٞح ٨ٔ ا ٩رص ظك٨ خيؿج كال
 ا ظـب ٠ذةب يف ٧٠ة ٝةؿ ٚٞؽ ك٬ةثيح، أ٩٭٥ ٦ربرات حتخ ؛٦٪٭٥ ٣يف ٨٦

 اإلقبلـ إىل ٩ٛك٭ة دنكت ا٣يت ادض٧ٮاعت ثٕي ٬٪ةؾ» /(447ص/) ا٣ٞ٪ةع كقٍٞ
 الك٪ح، كدٞذ٢ النيٕح، كدٞذ٢ ادؾا٬ت، خمذ٤ٙ ٨٦ الك٪ح كدلٛؿ النيٕح، دلٛؿ
 أحتؽث إ٩ين ك١ٚؿ٬ة... ػُُ٭ة إىل ي٪تكجٮف ال ي٨اذل ادك٧٤ني ٝذ٢ ةد٭ةكأكلٮي

 ث٢ ا٣ٞؽس، تلعؿيؿ ٢٧ٔ أم د٢٧ٕ كال دٞٮـ ال كا٣يت الٮ٬ةثيح، احلؿٌلت ٨ٔ ثةتلعؽيؽ
 ٩ٞٮؿ ك٬٪ة ادذعؽة، الٮاليةت أص٢ ٨٦ أ٦ذ٭ة كدٛنت ا٣ٕؽك، ٦ٓ اتلُجيٓ أص٢ ٨٦ تكىع

 .«اإلقبل٦يح الىعٮة كىلع اإلقبلـ، ىلع لٮ٬ةثيحا احلؿًلح حتكجٮا أف ٩ٞج٢ ال ل٤جةظسني/
 يف احلٮيث ٝةؿ /اهلل ُرص ضفَ ٌػح يف احلٔيث ةّ أشاد ٌا ةػظ اآلن ونرسد

ا إحلٟ رصٚ٪ة كإذم٤ـ٦ح   ٝذ٢ ٔ٪ؽ٦ة ا ٩رص ظك٨ الكيؽ» /(5ص/) اجل٨ ٨٦ ٩ٛؿن
 أكخلٟ ٬ةص٥ ٨٦ ٬ٮ أ٫٩ اث٪٫ ٨ٔ ٝةؿ ارديةح ثل٢ ث٢ أكخلٟ؟ يجيك ٧٠ة ثلٯ ٢٬ اث٪٫

ـا٥٬  .«الؿصةؿ الكـ ١٬ؾا يرضبٮق، ٥٬ يأدٮا ظىت ثيذ٫ يف ينذْؿ ل٥ ٥٬، ٗك
 ٦٪ٞجح، ٚ٭ٮ ٩يةظ٫، كال تكؼٍ، يىةظج٫ ل٥ إذا األث٪ةء ٚٞؽ ىلع ابلاكء كُيُج:

 اث٪٫ ىلع اجليب ثلةء يف الىعيعح األظةدير دٮادؿت ٚٞؽ ؛٦ؾ٦ح ك٣يف
 يف كٝةؿ اث٪٫، ريٗ ىلع ثلةا٫ يف ٠سرية أظةدير وعخ ٝؽ ث٢ إثؿا٬ي٥،

 .«!ا ٨٦ رحح ٬ؾق» ابلاكء/ ٬ؾا
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 أظؽ ٢٬» /(5-4ص/) األكؿ ادلرس – ادةاؽة قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك
 ٝٮة، كبل٢ ٫٧ٚ، يذلك٥ ك٬ٮ اتل٤ٛـيٮف يف ا ٩رص ظك٨ الكيؽ مة٬ؽ ٦٪ل٥

٧ةء يذلك٥ ٦س٧٤ة ٔجةرات ْل ٦ة (1)إرسااي٢؟ د٭ـ كبٕجةرات  اآلػؿي٨، ا٣ٕؿب ٔز
 حتذ٭ة لك٧ةت مضةع، لك٧ةت دلة٬ؽ، لك٧ةت ا٣ٕؿب( )ٚةرس ق٧ٮق زبلث، أك ٧ذنيلك

 جبٮار٥٬، ك٬ٮ مؤزؿة، ظٞيٞح لك٧ةت يذلك٥ األثُةؿ، ادضة٬ؽي٨ النجةب ٨٦ صيل
 لك ك٦ٕ٭٥ دثةثةت، ك٦ٕ٭٥ وٮاريغ، ٦ٕ٭٥ كأف ذريح، ٝ٪ةث٤٭٥ ٦ٕ٭٥ أف ي٥٤ٕ ك٬ٮ

 ٚأوجعٮا آ٦٪ٮا، كاذلي٨ كرقٮهل ا ثذٮيل اد٤٧ٮءة ا٤ٞ٣ٮب ٨٦ ٤ٝج٫ ٣ل٨ يشء،
 «.ا٣٘ةبلٮف ٥٬ ا كظـب ا، ظـب

 وٛةت هل ا ظـب ٚإف ا(، )ظـب الؿاٌٚح ٬ؤالء يىجط ل٥ الك، /كُيُج 
ا ََتِدُ  ّلَّ ﴿ دٕةىل/ ٝةؿ النيُةف، ظـب ٨ٔ د٧زيق  ٌ ۡٔ ُِٔنَ  كَ ٌِ ِ  يُۡؤ ٔۡمِ  ةِٱّللَّ آدُّونَ  ٱٓأۡلِخرِ  َوٱِۡلَ َٔ  يُ
 َۡ َ  َخآدَّ  ٌَ ٔۡ  َورَُشَُٔلُۥ ٱّللَّ َ ْ  َول ٔٓا ًۡ  ََكُُ ُْ وۡ  َءاةَآَء

َ
ًۡ  أ ُْ َِآَء ۡب

َ
وۡ  أ

َ
ًۡ  أ ُٓ وۡ  إِۡخَنَٰج

َ
ًۡ   أ ُٓ ْوَلىهَِم  َغِشَيَت

ُ
 َنخََب  أ

ًُ  ِف  ِٓ ِ ََ  كُئُب يَمٰ ً ٱۡۡلِ ُْ يََّد
َ
ُه   ةُِروح   َوأ

ِۡ ِ ٌّ  ًۡ ُٓ ٰج   َويُۡدِخيُ ا ٌَِ ََتۡرِي َججَّ َٓ َُۡهٰرُ  َُتۡخِ
َ
ََ  ٱۡۡل  َخِِٰلِي

ا   َٓ ُ  رَِضَ  ذِي ًۡ  ٱّللَّ ُٓ ِۡ ْ  َخ ٔا ُّ   َورَُض ِۡ ْوَلىهَِم  َخ
ُ
ِ   ِخۡزُب  أ َّلٓ  ٱّللَّ

َ
ِ  ِخۡزَب  إِنَّ  أ ًُ  ٱّللَّ ۡفيُِدٔنَ  ُْ ٍُ ۡ  ﴾٢٢ ٱل

 دميٓ ٦٪٫ يتربأ اذلم لٮ ل٥ يل٨ ٚي٫ إال الؿٚي ا ٩رص ظك٨ كظـب ،[22 ادضةد٣ح/]
ا.ل١ىف ث٫ ث٤يح ك اجلجٮة، ثيخ آؿ كدميٓ ادك٧٤ني،  رشًّ

 يف يأيت» /(40ص/) ادلينيح ا٤ٕ٣ٮـ َبلب مكبٮحلحم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك
 مؼه ثةٔذجةرق ا ك٩رص ا، ٠عـب ا، ٩رص ظك٨ اكلكيؽ ٦سبلن  الـ٦ةف ٬ؾا
 «.اعحلح ٝيةديح ظ٪١ح كدلي٫ ٝٮم كرص٢ ٦٭٥

                                                      

ي٥٤ٕ ادك٧٤ٮف يف منةرؽ األرض ك٦٘ةرب٭ة أف دك٣ح احل٭ٮد ختةؼ ٨٦ ادك٧٤ني ادكذٞي٧ني يف ادلكؿ ا٣ٕؿبيح ، 
جنة، كٝؽ ٥٤ٔ أربةب الكيةقح ٨٦ ادك٧٤ني أف دك٣ح احل٭ٮد تكذ٘ير ثةدلكؿ  ٧ةء احل٭ٮد ٔر ك٬ؾق ظٞيٞح مؤلت ٔز

ة أمؿيلة لك٧ة أظكخ بيشء ٨٦ اخلُؿ دذٮ٫ٕٝ ٨٦ ا٣ٕؿب، كل٥ حيى٢ ٍٝ أف حتٜٞ ػٮؼ ا ٣٘ؿبيح ػىٮون
دك٣ح احل٭ٮد ٨٦ ثُل ادلك٣ح اإليؿا٩يح، ٌٚبلن ٨ٔ أف حيى٢ ٬ؾا ٨٦ ظـب ا. كا٩ْؿ ٦ة قُؿ٩ةق يف ٠ذةث٪ة 

 .الٮزةاٜ اتلآمؿيح ىلع ادلكؿ ا٣ٕؿبيح كاإلقبل٦يح
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ٰ اكف إف /كُيُج  ًُ ٍٔ ي
 (41/32) الكري يف اذل٬يب ٝةؿ زٌلء، يٍٕ ٥٤ٚ ،ذاكءن  ا ٩رص ظك٨ أ

 .«اتلٞٮل ٦ٓ ابلبلدة ٨ٔ ا كريض إي٧ةف، ثبل اذلاكء ا ٨ٕ٣» الؿاك٩ؽم/ اث٨ دؿدمح
 أ٦ني كا٤ُ٩ٜ» /(44ص/) ٤ٝيبلن  ز٧٪ةن  ا ثآيةت امرتكام٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك

 ٦ٕ٪ٮيةت ٨٦ كينؽ كإرسااي٢، أمؿيلة يذعؽل ا٣ٞٮيح ثل٧٤ةد٫ ا ظـب اعـ
ت ال ذلٟ لك إف جةرة/ثٕ كيٞٮؿ ال٤ج٪ة٩يني اك َٛبلن  كال ئؿ  ا. ظـب ٨٦ أظؽن

 «.ادؤ٦٪ني مٮٝٙ ٬ٮ الؿصةؿ؟ مٮٝٙ ٬ٮ ٬ؾا أ٣يف
 ث٭ة. ةمؿظجن  ال مؤامؿات ٚٔل ؛ػؽااعن  يلٮف أف أ٦ة زةثذح، ظٞيٞح اكف لٮ ٥ٕ٩، كُيُج:

 اقذُةٔخ اد٪ةر ٝ٪ةة» /(45ص/) ا٣ٕة٣ِل ا٣ٞؽس يٮـم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك
 ا٣ٌٛةايح ا٣ٞ٪ةة ٬ٮ ادل٩ية ٬ؾق يف ٤ٔي٭ة يشء أػُؿ ثأف دٕرتؼ رسااي٢إ جت٢ٕ أف

 ٌٔل اإل٦ةـ أكحلةء ٨٦ ا رقٮؿ ثيخ أ٢٬ ٨٦ كاظؽ يٞٮد٬ة كاظؽ حلـب ا، حلـب
 «.ػيرب ي٭ٮد أ٦ةـ ا٩٭ـمٮا اذلي٨ اآلػؿي٨ أكحلةء ٨٦ ك٣يف ،الكبلـ ٤ٔي٫

 إحل٭٥ جٮفكتي٪ ٔ٪ؽ٦ة ا رقٮؿ ثيخ ثآؿ الؿاٌٚح مٮ٬خ كُيُج:
 د٪تكبنيا رؤالء اتل٪١ؿ وةر ظىت كرمةد، ٬ؽل ٨٦ ٤ٔي٫ اك٩ٮا ٦ة ػبلؼ ىلع ك٥٬
 ٬ؤالء يلٮف ٠يٙ يٞٮلٮف/ ظير ؛ادك٧٤ني ٔٮاـ لك٪حأ ىلع اجلجٮة ثيخ آؿ إىل

 .؟!قعؿة ،ٗؽرة ،ٝذ٤ح ،ٚضؿة ثني ٦ة كُٝيٓ ٦٪٭٥ ا رقٮؿ أث٪ةء
 ظك٨ كصؽكا ٔ٪ؽ٦ة» /(46ص/) ا٣ٕة٣ِل ا٣ٞؽس يٮـم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك

 ،أكربة ثرلاف إىل دجر ا ظـب ٝ٪ةة كأوجعخ األػرية ا٣ٛرتة ٬ؾق يف ثؿز ا ٩رص
 ٩رص ظك٨ ويعةت كأ٦ة ،ا ظـب أ٦ةـ اعصـة إرسااي٢ كبؿزت ،ٝٮم ٠ٞةاؽ كبؿز
 األ٧ٝةر يأػؾكا و٪ٕةء يف ظىت اجلةس ثؽأ ا٣ٕؿبيح ابلبلد يف ي٪ترش ويذ٫ كبؽأ ا
 «.ا ث٪رص كدأزؿكا ،ا٣ٌٛةايح ا ظـب ٝ٪ةة ٞج٢تكذ ا٣يت

 احل٭ٮد، دك٣ح يرضب أ٫٩ يذْة٬ؿ اكف ٔ٪ؽ٦ة ادك٧٤ني ثٕي ث٫ دأزؿ ؛٥ٕ٩ /كُيُج 
 أ٣ٕٮبح أ٩٭ة اد٘رتكف أدرؾ كاتل٤جيف؛ ادؼةدٔح كّ٭ؿت احلٞيٞح، ا٩لنٛخ ٧٤ٚة
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ؽاء حل١٧٪ٮا ا، ٩رص كظك٨ إيؿاف ٨٦  ٝةؿ ٚٞؽ حتٜٞ، اذلم ٬ٮ ك٬ؾا ا، أٔل
 امربن  كال حيؿر أف يكذُٓ ل٥ ا ظـب إف» اجلٮزك/ ٌٔل حم٧ؽ بل٪ةف صج٢ ٦ٛيت
 ثٕؽ اظذ٤خ ٝج٢؛ ٨٦ كحتؿرت اجل٪ٮب، يف حمذ٤ح اك٩خ ا٣يت األرض إف ث٢ ؛اكاظؽن 

 ا ظـب كأوجط ادذعؽة، األم٥ كصةءت إرسااي٢، ٦ٓ األػرية ا ظـب مٮاص٭ح
 يف ي٢ٕٛ اكف ٦س٧٤ة وٮاريغ يرضب أف ظىت كذُيٓي كال ادٮاص٭ح، ٨ٔ ةد٧ة٦ن  اثٕيؽن 

٤ي٫/ ا٣ٛٮر، ىلع قتذؽػ٢ ادلكحلح ا٣ٞٮل ألف ادةيض،  ا ظـب ٫٤ٕٚ ةث٧ ٚ٪ع٨ ٔك
ة اثلبلزني إف كدةثٓ/ ل٤ؼ٤ٙ. دؿاصٕ٪ة  و٧ؽ أ٫٩ ا ٩رص ظك٨ يٛؼؿ ا٣يت يٮ٦ن
 احلؿب، ٦ؽة دُي٢ أف إرسااي٢ ٨٦ ٤َت أمؿيلٰ، ٝؿار ٨٦ صربينة ظؽزخ ػبلرة

 ،ا٩رصن  يٕؽ ال لك٫ ٬ؾا ذ١٪ح، ٦ننبةت أكرب دؽمؿ أف أص٢ ٨٦ ثة٣ُرياف كدرضب
 كق٪ٮات البلت ظـب ا٩ْؿ .«إرسااي٢ ىلع وٮاريغ أرضب أف دلؿد ٣يف اجلرص

 .(71-77ص/) ػؽااعت
 ايساقضٞ اهلل حبزب احلٛثٞ إشاد٠

 ْؿيحك٩ اخل٧يين ٦٪٭ش ز٧ةر إظؽل كٌلف ،إيؿاف أننأد٫ ا ظـب أف اد٤ٕٮـ ٨٦
ا احلـب إننةء كيٕذرب ا٣ٛٞي٫(، )كاليح ـءن  ا٣ٕةل٥ إىل ا٣ٛةرقيح اثلٮرة دىؽيؿ ٨٦ ص
 احلؿ الٮَين النييع اتليةر رايف – ظك٨ احلةج حم٧ؽ يٞٮؿ كاإلقبلَل، ا٣ٕؿيب

 ادٛة٬ي٥ لك دؽ٦ري دؿيؽ ٚةرقيح اعوٛح ٬٪ةؾ» /-بل٪ةف يف ا حلـب ادٕةرض
ؿاؼ  ا٣ٛٞي٫، كاليح ىلع ٝةا٧ح ٚةرقيح زٞةٚح ػ٤ٜ يؿيؽ ا ظـب ا٣ٕؿبيح.. كاأٔل
 ظـب «.ا٣ٕؿبيح النيٕيح ادؿاصٓ ٨٦ أظؽ ث٭٧ة يذعؽث ل٥ اذلم الرشيع كاتللكيٙ

 .(442ص/) ا٣ٞ٪ةع كقٍٞ ا
 يف النيٕيح الكيةقيح احلؿًلح أكراؽ يف ٝؿاءة ادٞةك٦ح.. ظٞيٞح ٠ذةب كيف

 ةقيةقين  ا ظـب ي٧س٤٭ة يتا٣ - النيٕيح ا٣ُةاٛح كٌل٩خ» /(25-24ص/) بل٪ةف
ك١ؿينة ٮع - ٔك  أريؽ ثةألوط/ أك - أرادت ا٣يت ا٣ُٮااٙ د٤ٟ ٨٦ ظؽين٪ة مًٮ
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 ٔرشم، االزين اجلٕٛؿم ادؾ٬ت دبين ىلع دٞٮـ دك٣ح ثذ١ٮي٨ احل٥٤ حتٜٞ أف - ٦٪٭ة
 ٗؿبيح، ث٧يٮؿ ٔؿبيح، ٩رصا٩يح دك٣ح إ٦ة يلٮف أف ث٫ أريؽ ٤ٚج٪ةف ،ةك٩ْة٦ن  ة٦٪٭ضن 
 قين جت٧ٓ كقٍ ٚةرقيح، ث٧يٮؿ ٔؿبيح، ميٕيح دك٣ح كإ٦ة ًؼ٥، ك٥٤م جت٧ٓ كقٍ
 «.ًؼ٥

ـء إ٩٪ة ٩ٞٮؿ/ ال حن٨» آ٩ؾاؾ/ ا ظـب ثةق٥ اجلةَٜ األ٦ني إثؿا٬ي٥ ٝةؿ كٝؽ  ص
 .(72-74)ص/ الكةثٜ ادىؽر .«إيؿاف يف كبل٪ةف بل٪ةف، يف إيؿاف حن٨ إيؿاف، ٨٦

 ثةإلقبلـ، حتل٥ ا٣يت دلك٣حا إيؿاف يف ٩ؿل إ٩٪ة» /ا ٩رص ظك٨ ٝةؿ كٝج٫٤
بلٝذ٪ة كا٣ٕؿب، ادك٧٤ني د٪ةرص ا٣يت كادلك٣ح  وؽاٝةت كجلة ،دٕةكف ٔبلٝح ثةجلْةـ ٔك

 ادليين ا٣ُ٘ةء تنلك ٬٪ةؾ ادلينيح ادؿصٕيح أف ٧٠ة ٫ٕ٦، ك٩ذٮاو٢ أرٌل٫٩، ٦ٓ
 .(72ص/) الكةثٜ ادىؽر .«ك٩ٌةجلة ل١ٛةظ٪ة كالرشيع

 إ٩٪ة» ٬ٮيت٪ة؟(/ ْل ك٦ة حن٨، )٨٦ اف/ٔ٪ٮ حتخ ا( ظـب )٦يسةؽ يف كصةء
 دك٣ح ٩ٮاة صؽيؽ ٨٦ كأقكخ إيؿاف، يف ٤َيٕذ٭ة ا ٩رص ا٣يت ا ظـب أ٦ح أث٪ةء

 ثةلٮيل ٧س٢ذد كاعد٣ح ظ١ي٧ح كاظؽة ٝيةدة ثأكامؿ ٤٩زتـ ا٣ٕةل٥.. يف ادؿًلـيح اإلقبلـ
ا كدذضكؽ ل٤رشااٍ، اجلة٦ٓ ا٣ٛٞي٫  ا ركح ُلا٣ْٕ ا يحآ ادكؽد ثةإل٦ةـ ظةرضن

 ادىؽر .«ادضيؽة ٩٭ٌذ٭٥ كبةٔر ادك٧٤ني زٮرة ٦ٛضؿ ٫٤ّ.. داـ اخل٧يين ادٮقٮم
 (.223)ص/ الكةثٜ

 يف احلٮيث ٝةؿ ٚٞؽ /الؽافيض اهلل حلؾب احلٔيث ضفني ةٍػح يخػيق ٌا أٌا
 حم٧ؽ آؿ ٨٦ ادٮصٮدي٨ حل١يف إ٫٩ كا» (/1)ص/ ابليخ أ٢٬ مكبٮحلحم٤ـ٦ح 

 إ٩٭٥ ثىؽؽ ككٝٛٮا لك٧ذ٭٥ دٮظؽت ٦ة إذا ادؤ٦٪ني ميٕذ٭٥ ٨٦ ظٮر٥ اتلٙ ك٨٦
 ٚإ٩٭٥ دػ٤خ ٦ة كإذا احل٨٧، دػٮرة كبني أمؿيلة ثني حيٮلٮا أف ىلع ٣ٞةدركف

 «.بل٪ةف ٨٦ ا ظـب أػؿص٭ة ٧٠ة احل٨٧ ٨٦ خيؿصٮ٬ة أف قيكذُيٕٮف
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 يف ٢ظى ٦ة إىل «بل٪ةف ٨٦ ا ظـب أػؿص٭ة ٧٠ة» ٝٮهل/ يف ينري احلٮيث كُيُج:
 األمؿيليني ثةجل٪ٮد م١ذْني ث٪ةاني دٛضري د٥ ظير ،(ـ27/40/4657) /وجيعح

 ارضٮـ، ٬ؾا صؿاء ك٩يٙ ٝذي٢ زبلز٧ةاح قٞٮط إىل أدل ذة بل٪ةف، يف كا٣ٛؿنكيني
 كإف – ا٢٧ٕ٣ ك٬ؾا بل٪ةف، ٨٦ إحل٭ة ك٨٦ األمؿيليح ا٣ٞٮات ػؿكج إىل ذلٟ كأدل

 ٦ٞةث٤ح ٚيف ،٠جةر٥٬ ٩ٛٮا ٬ؾا أف إال – ةينال٤ج٪ اخل٧يين ا ظـب إىل نكت ٝؽ اكف
ة ا ظـب اعـ أ٦ني ٦ٓ ٞن  /يف ا٣ٌٛةايح اجلـيؿة ٝ٪ةة ٦ٓ ا٣ُٛيٌل( )وجيح قةث
 ..ٗري٥٬ إحل٫ قجٞ٭٥ كإ٧٩ة ا، ظـب حي٫ٞٞ ل٥ رشٚنة ذلٟ أف أذرب ـ/27/4/2001

 ينيكاد٤ْ األمؿيلٰ ادةريزن ٦ٞؿ دٛضري – ا٢ٕٛ٣ ٬ؾا ٨ٔ مكبٮ٣ني لك٪ة كٝةؿ/
ا ٩أمؿ ل٥ – ا٣ٛؿنكيني  أ٦ةمٟ، قأٚذؼؿ ٠٪خ أمؿ٩ة لٮ ا٤٧ٕ٣يح، ٬ؾق ثت٪ٛيؾ أظؽن

 ا ظـب ا٩ْؿ .«لؤلمؿيليني ا٣ٞةو٧ح اك٩خ يٮ٦٭ة أل٫٩ ٤٧ٔ٪ة، رضب٪ة.. حن٨ ك٤ٝ٪ة/
  (.475)ص/ ا٣ٞرص إىل اجلرص ٨٦

 ـ2003 ي٪ةيؿ ادٮاٜٚ ،4124٬ األكؿ ربيٓ يف (227) ا٣ٕؽد ابليةف دل٤ح كيف
 ٤٧ٔيح ٨ٔ مكؤكالن  اكف ا ظـب أفٌ  /النةإح اد٘ة٣ُةت ٨٦» ٩ى٫/ ٦ة (41)ص/

 إىل أٌدت كا٣يت كا٣ٛؿنكيني، األمؿيليني ادةريزن ٝٮات ٦ٞؿ رضبخ ا٣يت اتلٛضري
 ا حلـب األٌكؿ ا٣ٕةـ األ٦ني أٌكؽ كٝؽ بل٪ةف، ٨٦ األمؿيليح ا٣ٞٮات انكعةب

 إظؽل كأفٌ  ا٤٧ٕ٣يح، ث٭ؾق يٞٮمٮا ل٥ أ٩ٌ٭٥ ٔؽيؽة مٌؿات ا٣ُٛيٌل وجيح النيغ
 .«ٝٮهل ظؽ ىلع الرشؼ ٬ؾا إىل قجٞذ٭٥ اجل٭ةت

 ٨٦ االنكعةب ثٕؽ ا كظـب إرسااي٢ ل٤ٕجح صؽيؽة ٝٮأؽ ٠ذةب كيف
 الكيةيس، ادض٤ف أٌٔةء أظؽ ك٬ٮ ادلي٨، ٔـ ظك٨ ٝةؿ» (45)ص/ بل٪ةف

ح ا ظـب ثةق٥ الؿقِل كاجلةَٜ  الرضبةت ثأف /٧ؿًليني٩اادل الىعٛيني ٨٦ دض٧ٔٮ
 «.ا ي٪ٛؾ٬ةظـب ل٥ (ـ4657/اعـ) يف د٧خ ا٣يت اال٩ذعةريح
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 )ظك٨ ا حلـب ا٣ٕةـ األ٦ني كٌلف» ٩ى٫/ ٦ة (45)ص/ ٩ٛك٫ ادىؽر كيف
 إلاعدة ال٤ج٪ة٩يح الك٤ُةت ػٍُ ـ4661 اثلةين ترشي٨ يف ٤ٔ٪نة أداف ٝؽ ا( ٩رص
 اك٩خ اذلم ابل٪ةء دمؿ اذلم ٩ٛضةراال ٨ٔ ادكبٮ٣ني أكخلٟ كدٕٞت اتلعٞيٜ، ٚذط

 ٨٦ ا ٩رص ظؾر كٝؽ مض، ٔٞؽ ٨٦ أكرث ٝج٢ اجلنكيةت ٦ذٕؽدة ٝٮات ٚي٫ دٞي٥
 «.مٌع١ح ثأ٩٭ة ككوٛ٭ة ٠٭ؾق، ظؿًلح ٔٮاٝت
 ثةدىة٣ط ي٤عٜ ختؿيتأم  ٨ٔ كظـب٫ ٩ٛك٫ يربئ ا ٩رص ظك٨ إف ث٢

 أمؿيلة، إىل نكةٚؿ ل٥ إ٩٪ة» (/55)ص/ الكةثٜ ادىؽر يف ٧٠ة ٝةؿ ٚٞؽ ،األمؿيليح
 «.ا٣ٕةل٥ يف أمؿيليح مىة٣ط أيح خنؿب ل٥ أ٩٪ة ٧٠ة ا٣ٞةٔؽة، ٤ٕٚخ ٧٠ة ك٩٭ةدم٭ة
 مكبٮحلح ادليؿاين ٩ىف» (475)ص/ ا٣ٞرص إىل اجلرص ٨٦ ا ظـب كيف

 «.ثريكت يف األمؿيليح الكٛةرة ٤٧ٔيح ٨ٔ احلـب
 أل٥» /(40ص/) اثلةين ادلرس – ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك
 أمؿيلة يٞ٭ؿ أل٥ ظـب ادضذ٧ٕةت؟ كللك ا٣ُٮااٙ، للك ٧٠س٢ ا ظـب يل٨

 ذحل٤ح دنكعت كص٤ٕ٭ة ثةرصةد٭ة، رضب بل٪ةف، ٨٦ أمؿيلة أػؿج كإرسااي٢؟
ا ٠جرية ثٞؾااٙ درضب اك٩خ ا٣يت ثجةرصةد٭٥  أػؿج ز٥ ،بل٪ةف ٨٦ أػؿص٭٥ ،صؽًّ

 أمؿيلة ٚٞ٭ؿ ي٧ذ١٤٭ة، ٣يتا األق٤عح ث٧ؼذ٤ٙ كيرضب٭٥ بل٪ةف، ٨٦ إرسااي٢
 «.كاظؽ ظـب كإرسااي٢،
 ا، دمؿ٬ة ،احل٭ٮد دك٣ح يٞةد٢ بل٪ةف يف ا ظـب أف داعيح/ ٬ؾق اك٩خ /كُيُج 

 ٔؽد٬ة اٚذذةظيح يف ابليةف دل٤ح دٞٮؿ ،احلٞيٞح ا٩لنٛخ ز٥ أمؿيلة، ًؽ كأ٫٩
 احل٭ٮد ٩ة٠ر ة٦ النيٕح ظـب» /2005 يٮ٩يٮ - 4126٬ اآلػؿة دمةدل يف الىةدر «220»

 ٚإذا بل٪ةف، يف النةـ أرض ٨٦ الؿكاٚي ظىح كراءق كد٨ هل خت٤ه أف ألص٢ إال
٪ؽ٬ة ػرب، كال ظف احل٭ٮد ٦ٓ ر٥ يك٧ٓ ٥٤ٚ احلىح د٤ٟ ر٥ ػ٤ىخ  قذ١ٮف ٔك

 ْل كأميةٔ٭٥، النيٕح ثني كاتلٌة٨٦ اتلٕةكف ث٢ كالٮاةـ، الكبلـ ٦ٕة٬ؽات
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 حيؽث أف إماك٩يح يذىٮر أف يكذُٓ ال ك٨٦ ا٣ٞةدـ، اجلْةـ دلل ادٕذ٧ؽة الكيةقح
ا ذلٟ  ،كاألمؿيلةف إيؿاف ثني احلٮـ ا٣ٕؿاؽ يف حيؽث ٦ة يُة٣ٓ أف ٤ي٫ٕٚ ؛ٗؽن

 وؽيٜ إىل ا٣ٕؽك حيٮلٮا أف ي٧ل٨ ٠يٙ بل٪ةف لنيٕح ا٣ٕؿاؽ ميٕح ثني كظير
 الٌؽي٨ اصذ٧ةع كْل كٚؿيؽة، كظيؽة مى٤عح جبة٦ٓ كيٛيؽك٫٩ ٦٪٫ يكذٛيؽكف

 إمةرة احل٭ٮد بل٪ةف ميٕح أُٔٯ كٝؽ ،٪حالك   أ٢٬ ك٥٬ ادنرتؾ ا٣ٕؽك ىلع ذ٪ةٌٝنياد
 اعمخ إرسااي٢ أف ٦ؾ٠ؿاد٫ يف ذ٠ؿ ٔ٪ؽ٦ة مةركف ث٭ة ر٥ م٭ؽ ذلٟ، إماك٩يح إىل

 ظير ال٤ج٪ة٩يح، اجل٪ٮبيح ل٤عؽكد ا ظـب حةيح ٢ّ يف الكبلـ ٨٦ ق٪ٮات خف
 ادلك٣ح م٧ةؿ األىلع، اجل٤ي٢ ظؽكد إىل اجلٛةذ ٨٦ ٦ٞةكـ قين كصٮد أم ٦٪ٓ

 «.الى٭يٮ٩يح
ٕن  ٦ٞةالن  كإحلٟ ط اتل٭ةَل ألقٕؽ ةراا  ٨٦ رساايٌلاإل االنكعةب ظٞيٞح يًٮ

٨ دى٤عح بل٪ةف ٨٦ االنكعةب» ثٕ٪ٮاف/ ،(ـ2000/اعـ) بل٪ةف ص٪ٮب  يف ادننٮر «؟ ٦ى
 كٚي٫/ (421)ص/ ـ2004 ٦ةرس ، ادٮاٜٚ/4124٬ احلضح ذك «430» ا٣ٕؽد ابليةف دل٤ح

 ٗري انكعةب أ٫٩ ىلع اتلنجي٫ ٦ٓ إرسااي٢، صٕجح يف يىت بل٪ةف ٨٦ النكعةبا»
 ٬٪ةؾ أف ٧٠ة ،اإلرسااي٤يح ا٣ٞٮات أيؽم حتخ ٝؿل ز٧ةف ٨٦ أكرث ٚ٭٪ةؾ ؛ اكم٢

 مىةدر ٨٦ ة٦٭٧ن  مىؽرنا كدٕذرب ،2ك٥ 200 مكةظذ٭ة دج٤ٖ ا٣يت (مجٕة) مـارع
 ٩ةظيح ٨٦ الكيةظيح ٞي٧ذ٭ةك٣ ٩ةظيح، ٨٦ احليٮاين إل٩ذةص٭ة إرسااي٢، يف ادلػ٢
 وة٣ط يف بل٪ةف ٨٦ االنكعةب أف ٠يٙ دبني ا٣يت اجلٮا٩ت ثٕي ك٬٪ةؾ ،أػؿل

 /ذلٟ ك٨٦ ،األكؿ ادكذٮل يف إرسااي٢
ؿ قٮرية اك٩خ كٝؽ ،ا ظـب ًٝجى٢ ٨٦ ادٞةك٦ح دٮٝٙ /أواًل  ٮ   ٨٦ ادٞةك٦ح ىلع دٕي

 آفو  يف كاجلٮالف بل٪ةف ٨٦ االنكعةب ىلع إرسااي٢ إصجةر يف اآل٦ةؿ ٨٦ ا٠سرين  ا ظـب ًٝجى٢
يَّٓ الكبي٢، ُٝٓ اآلف ظؽث ٦ة ك٣ل٨ ،كاظؽ  .قٮرية ىلع ا٣ٛؿوح د٤ٟ ًك
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 ،ل٤كبلح ٩ـع ٨٦ ٤ٔي٫ األدكار مىت ك٣ٕت ا ظـب ىلع الٌٍ٘ /اذاُيً 
 إف» /األمؿيلٰ الؿايف ٝةؿ كٝؽ ،ذلٟ إىل ك٦ة ادلك٣ح، كبني ثي٪٫ ا٣ٕبلٝح كػ٤ؼ٤ح

 .« دذ١ؿر أال تجي ا ظـب مكأ٣ح
 /َؿيٜ ٨ٔ كذلٟ .بل٪ةين قٮرم ػبلؼ إظؽاث /اذاثلً 

 أف إرسااي٢ اقذُةٔخ ٚٞؽ ؛ مجٕة مـارع ٨٦ إرسااي٢ انكعةب ٔؽـ - أ
ة حتنؽ  ثأف يٞؿ ،ادذعؽة كاألم٥ ثؿيُة٩ية ك ٚؿنكة ك أمؿيلة ٝةدد٫ ةدكحلًّ  د٧ٔن

 .قٮريح ْل كإ٧٩ة بل٪ة٩يح، ٣يكخ (مجٕة)
 بل٪ةف، يف الكٮريح ا٣ٞٮات كصٮد مكٮ غ ا٩ذٛةء إىل أدل االنكعةب ٬ؾا أف - ب

 .(1)كص٪ؽم ًةثٍ أ٣ٙ 72 ٔؽد٬ة يج٤ٖ كا٣يت
 ...ث٤ج٪ةف األ٦ين ا٣ٛؿاغ إجيةد /اراةػً 

 دنذْؿ ٚٔل إرسااي٢؛ ًٝجى٢ ٨٦ الكبلـ جتةق خبُٮات ٦ُةبلح أم اػذٛةء /اعامًف 
 ىلع ،كدُجيبلن  ،اكاظذٛةءن  ،د٭٤يبلن  – بل٪ةف ٨٦ االنكعةب أم/ – اخلُٮة ثذ٤ٟ

 ٨٦ ظٞٮٝ٭ة ثٕي ٨ٔ د٪ةز٣خ أ٩٭ة ىلع األمؿ كدىٮيؿ ،كا٣ٕة٣ِل ا٣ٕؿيب ادكذٮل
 أم إرصةء إىل يؤدم ك٬ؾا ظٞٮٝ٭ة، ٨٦ بل٪ةف ص٪ٮب اظذبلرة كًلأف الكبلـ، أص٢

 .الكبلـ مكرية يف أػؿل ػُٮات
ؽ ٨٦ ٬٪ةؾ أف كلؤلقٙ  لك د٘ريت ٝؽ بل٪ةف ٨٦ إرسااي٢ خبؿكج أ٫٩ وؽَّ

ة  .مٟ ثبل ٝةرصة ٩ْؿة ك٬ؾق ،اتل٧ةـ كمٟ ىلع الكبلـ كأف ع،األًك
ـً   دٮَني ًؽ ٤ٚج٪ةف ؛ ٤ٚكُيين بل٪ةين اٝذذةؿ ظؽكث ىلع ادؿا٬٪ح /اـاد

 .ديةر٥٬ إىل ٔٮدد٭٥ ٦ٓ ك٬ٮ ا٤ٛ٣كُينيني،
 كأف كا٣ٕؿيب، ا٣ٕة٣ِل ادكذٮل ىلع مىة٣ط ظٞٞخ ٝؽ إرسااي٢ أف ٩ؿل ك١٬ؾا

 ص٪ٮب ٨٦ االنكعةب ذلٟ إىل ٩ْؿ ابلٕي ٨ك٣ل ،ٔ٪ؽ٬ة دىت االنكعةب ٚٮااؽ
                                                      

 لكٮريح ٨٦ بل٪ةف.كٕٚبلن ػؿصخ ا٣ٞٮات ا
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 ٨٦ ٢٤ٞ٩ ال ٠ٌ٪ة كإف ،ثؾلٟ ا٩ذ٭ٮا احل٭ٮد كًلأف ،ْٔي٥ ا٩ذىةر أ٫٩ ىلع بل٪ةف
 .«و٭يٮ٩يح ٔك١ؿيح ٬ـي٧ح ٨ٔ يٕرب   اذلم االنكعةب
 ادلة٬ؽن  ا ظـب قيجًف ٢٬ بل٪ةف ص٪ٮب ٨٦ إرسااي٢ انكعةب كبٕؽ كُيُج:

 ٚيف ا، ٩رص ظك٨ ذلٟ ٨ٔ جييت ال؟ أـ يؽيع، اكف ٧٠ة ٤ٚكُني دذعؿر ظىت
 بل٪ةف ٨٦ االنكعةب ثٕؽ ا كظـب إرسااي٢ ل٤ٕجح.. صؽيؽة ٝٮأؽ ٠ذةب
 ٢٬ ك٣ل٨ ا٤ٛ٣كُينيح، ا٣ٌٞيح ٩ؽ٥ٔ إ٩٪ة» /ا ٩رص ظك٨ ٝةؿ (74-73)ص/

 .«الكؤاؿ ٬ؾا ىلع الؿد ة٪ي١٧٪ ال ظةحلنة الكيةيس؟ اد٪ةخ ىلع د٧ٔ٪ة يٞذرص
 ثٕؽ ا ظـب ثننةط يذ٤ٕٜ ٚي٧ة أ٦ة» ادؾ٠ٮر/ ال١ذةب وةظت كأًةؼ

 ٣يف ال، كرب٧ة يذٮٝٙ ٝؽ الرصاع أف ىلع ا ٩رص أكؽ ٚٞؽ اإلرساايٌل االنكعةب
 «.أكراٝ٪ة ٩لنٙ أف ٤ٔي٪ة

 ظـب إف» االنكعةب/ ثٕؽ ا ٩رص ظك٨ ٝةؿ (75)ص/ ٩ٛك٫ ادىؽر كيف
 إ٫٩ ظير أ٦٪يح، ٣ٞٮة لكم أم يذؼؾ ٨٣ كل١٪٫ اجل٪ٮب، يف مٮا٫ٕٝ إىل قيٕٮد ا

 «.احل١ٮ٦ح ٨ٔ ثؽيبلن  ك٣يكخ األرايض، حتؿيؿ ٬ؽٚ٭ة ٦ٞةك٦ح ظؿًلح
 الكيةقيح احلؿًلح أكراؽ يف ٝؿاءة ..ادٞةك٦ح ظٞيٞح ٠ذةب وةظت كٝةؿ

 )ث٪خ يف ا ٩رص ظك٨ أ٣ٞةق اذلم اخلُةب كيف» /(241ص) بل٪ةف يف النيٕيح
 ا ٩رص أمةر ص٪ٮيب؛ أ٣ٙ ٦ةاح قظرض كاذلم اإلرساايٌل، االنكعةب ٔٞت صجي٢(

 حتؿيؿ رؽؼ إرسااي٢ ًؽ ٔك١ؿم ٢٧ٔ أم يف ينةرؾ ٨٣ ا ظـب أف إىل
ة مٕةر/ ٨٦ اخلُةيب اد٭ؿصةف ٬ؾا كػبل ٤ٚكُني، ٛن ٛن  )زظ  «ا٣ٞؽس( حنٮ ةزظ
 ٦٭ؽم خيؿج ظىت ص٭ةد ال أ٫٩ دٕذٞؽ الؿاٌٚح أف حيٜٞ الالكـ ٬ؾا /كُيُج 
ٕخ اخلؿاٚح ك٬ؾق رسداث٭٥،  ٦ٞةد٤ح ٔؽـ يف ٔؾره  ر٥ يلٮف أف أص٢ ٨٦ ًك

 كإف ظىت ٬ٮ، إال ص٭ةد كال ٔ٪ؽ٥٬، اجل٭ةد ظٞيٞح ٚ٭ٮ ؛ا٣ٕؿب ٝذةر٥ كأ٦ة ال١ٛةر،
 ٝةؿ ٚٞؽ ٠ذج٭٥، ٤ٔي٫ د٪ه ٦ة ك٬ؾا كذحب٭٥، ا٣ٕؿب ٝذ٢ ٚض٭ةدق ٦٭ؽي٭٥، ػؿج
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 دةادذٕؽ الرشيٛح األظةدير» /ل٧٤٭ؽم اد٧٭ؽكف ٠ذةث٫ يف ال١ٮراين ٌٔل الؿاٚيض
 ٧٠ة أٮدن  ا٣ٕؿب كيٞةد٤ٮف الـ٦ةف، آػؿ يف ثةإلقبلـ ي٪٭ٌٮف ا٣ٛؿس أف ىلع دؽؿ

ا ٤ٔي٫ ا٣ٕؿب ٝةد٤٭٥  (.442)ص/ ػؽااعت كق٪ٮات البلت ـبظ ٨٦ ٩ٞبلن  .«ثؽءن
 ٨ٔ صةء (ـ2000/اعـ) بل٪ةف ص٪ٮب ٨٦ إرسااي٢ انكعةب أف قجٜ ٦ة إىل أًٙ

جح  ثٕؽ ا كظـب إرسااي٢ .ل٤ٕجح. صؽيؽة ٝٮأؽ ٠ذةب ٚيف إرسااي٤يح، ٗر
يح يف نرشت ٦ٞةث٤ح يف» ٩ى٫/ ٦ة (72)ص/ بل٪ةف ٨٦ االنكعةب  األقجٔٮ

 ثت٪ٛيؾ راٗجح اك٩خ إرسااي٢ أف مؿة ألكؿ مؿدػةم أ٨٤ٔ ا٣ٕؿيب( )الٮ٨َ ا٣ٕؿبيح
 ٨٦ االنكعةب إىل رسااي٢إ يؽٔٮ اذلم (122) ر٥ٝ ـ4645 ٕةـ٣ األ٨٦ دل٤ف ٝؿار

 «.ال٤ج٪ة٩يح اد٪ةَٜ
 كاظؽ، َؿؼ ٨٦ إرسااي٢ انكعةب ٣ٕؿ٤ٝح صة٬ؽان  يكىع ا ظـب اكف كٝؽ

 أ٦ةـ ا٣ُؿيٜ لكؽ صة٬ؽي٨ كقٮري٫ ا ظـب قىع» (/72)ص/ الكةثٜ ادىؽر ٚيف
 «.ـ4666 أيةر 20 يف اجلة٩ت أظةدم إرساايٌل انكعةب

 ٬ٮ ك٨٦» /(3ص/) ادكذ١ربي٨ كص٫ يف الرصػحم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك
 ظْٛٮا ٨٦ ٥٬ الن٭ؽاء، ٝؽمٮا ٨٦ ٥٬ ا٣ٕةل٥، ٬ؾا يف ادضة٬ؽي٨ قةدة إ٩٭٥ ا؟ ظـب

 ٦ةء ىلع حيةْٚٮف ٬ؤالء زاؿ ٦ة ٩ٞٮؿ/ ٠٪ة اذلم ثةلنلك ّ٭ؿكا ٣ٞؽ ،ٕٚبلن  األ٦ح كص٫ ٦ةء
 .«ي٭ــ أف ي٧ل٨ ال اإلقبلـ أف ىلع الن٭ةدة ظْٛٮا اذلي٨ ٥٬ كصٮ٬٪ة،

 ك٣ل٨ ٍٚٞ، ٪ةفبل يف ادك٧٤ني كص٫ ٦ةء ظِٛ ا ظـب حلخ /كُيُج 
 يٞٮـ ا ظـب ٬ٮ ٚ٭ة آػؿ، يشء بل٪ةف يف ل٧٤ك٧٤ني كاحلةو٢ يشء، ادلاعيةت
٫، د٨ ميٕذ٫ ءأث٪ة يف ثذىٛيةت  الٮَين النييع اتليةر رايف حلةجا حم٧ؽ يٞٮؿ يٕةًر
 ٦ٕةريض ػنيح ْل ٩ٮاص٭٭ة ا٣يت األقةقيح ادنلكح» /بل٪ةف يف ا حلـب ادٕةرض

ذ٭٥ ادضة٬ؿة ٨٦ ا ظـب  ٝؽ ا٣يت اجلكؽيح اتلىٛيةت ٨٦ ةػٮٚن  ،ث٧ٕةًر
ٮف  ال ٦ةت؟ ٦ني مٛخ ٦ة ،خ٦ ٦ة ٦٪٭٥/ ةداا٧ن  نك٫ٕ٧ اذلم ابٚةجلٮ رة، يذًٕؿ
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 الن٧ف د٘يت ٔ٪ؽ٦ة كيٞٮؿ/ النيٕيح. ا٣ُةاٛح ٨٧ً حبؿيح ا١ٛ٣ؿ ذةرقح ي١٧٪ٟ
 حالنيٕ ٨٦ ٧ْٕ٧ٚ٪ة ا، ظـب ث٪ة ٤٫يٕٛ ٝؽ ذة ةػٮٚن  ال١ٮاثيف، ثؿؤيح ٩جؽأ

ني  ٨٦ ٔؽد د٪ٛيؾ ا حلـب كقجٜ ...يىري ثؽك يٌل ٥َٕ دلؿبني كجل٭ض٫، هل ادٕةًر
ؽاـ اٗذيةالت  ،ال٤ج٪ة٩يني النيٕح ٦سٞيف ثٕي يف اخل٧يين ٨٦ ٚذةكل ىلع ث٪ةء اإٔل

 يف ث٪ٛك٫ مةرؾ ا ٩رص ظك٨ أف دؿدد كالزلي٨ مؿكة، كظكني اعم٢، ٦٭ؽم ٦س٢/
 .«ا حلـب ١ؿما٣ٕك ادكبٮؿ فاك ٔ٪ؽ٦ة اٗذيةر٧ة
 إف» ٩ى٫/ ٦ة (422-421)ص/ الكةثٜ ادىؽر ٚيف املفيٍني ةتليث يخػيق ٌا أٌا

 صيل ٨٦ أػؿل نكؼح إىل ل٤ذعٮؿ ٝةث٢ ال٤ج٪ةين ا ظـب إف دٞٮؿ/ ادؤرشات
 الكيةقح ٝ٪ةع إىل حبةصح احلـب يٕؽ كل٥ ا٣ْؿكؼ، ق٪عخ ٦ة إذا ا٣ٕؿاؽ يف اد٭ؽم

ة ا ٩رص يلٮف ٨٣ ٔ٪ؽ٬ة ٌف،احلٞي الٮص٫ كراءق خييف اذلم ٞن  )ميٕح( ٫ٕ٦ ألف ٤ٝ
ة ادل٦ةء، يرشبٮف ٪َّح يف اد٭ؽم صيل ٢يٕٛ ٧٠ة د٧ة٦ن  «.ا٣ٕؿاؽ قي
 يف الك٪ح ًؽ النع٨ أق٤ٮب احلـب كيكذؼؽـ» /(426ص/) ادىؽر ٩ٛف كيف

ة ذلٟ كٌلف النيٕح، ٔ٪ؽ اجل٧ة٬ريم اتلعؿؾ حمٛـات أٝٮل ثةٔذجةرق بل٪ةف،  يف كاًعن
٥ ةاألػري تاتلْة٬ؿا ة اجلٮزك حم٧ؽ النيغ يٞٮؿ احلـب، إ٩لةر ٗر عن  ٠يٛيح مًٮ

 ٨٦ ظؽزخ الٮإٝح ٬ؾق ثريكت/ يف قنيح ٦٪ُٞح يف النيٕح ادذْة٬ؿي٨ أظؽ ٦ٞذ٢
 ىلع ػؿصٮا الى٤ط؛ ريةض قةظح ىلع يزنلٮا أف ٨٦ ٚجؽالن  النيٕح، مجةب ػبلؿ
 أ٢٬ ية جلة ٚة٩ـلٮا ٠ؾا، كالدأ ية ٬٪ة إظ٪ة كٝةلٮا/ الىعةثح، ٚكجٮا الك٪ح، أ٢٬ أظيةء
 ٬ؾا دـ أف أٔذرب كأ٩ة مييع، مةب ٚٞذ٢ اظذاكؾ، حيؽث أف ا٣ُجييع ٨٦ اكف الك٪ح،

 أف تكذُيٓ ال ا٣يت النيٕيح ا٣ٞيةدات ٔ٪ٜ كيف ا، ٩رص ظك٨ ٔ٪ٜ يف النؼه
 ٨٦ النجةب ٬ؤالء ث٧٪ٓ ا٣ٞيةدات ٬ؾق دٞٮـ أف ادٛرتض ٨٦ كٌلف قةظةد٭ة، دٌجٍ

 النييع الىعيف كيٌٕؽ الاكدت/ كأًةؼ .«٣يكذٛـك٥٬ الك٪ح ٪ة٦َٜ يؽػ٤ٮا أف
 ة٦ؾ٬جين  ادٕجأة دمةاعد٫ يؿق٢ ا ٩رص ظك٨ إف» ٚيٞٮؿ/ الؿكايح ٬ؾق وربا ظك٨
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 ىلع كدٕذؽم ٬ة،أث٪ةء تكذٛـ يك الكنيح ادك٧٤ح ثريكت أظيةء إىل اجلؼةع ظىت
 ،ةالا٧ن  خيؿج ز٥ كاحلةحلح، اتلةرخييح، كالكيةقيح، ادلينيح، مؿاصٕ٭ة كتنذ٥ أمبل٠٭ة،

ة ا ،ٕٛبلن ٦٪ ،وةرػن ٮا إذا ثريكت أث٪ةء الك٪ح ادك٧٤ني ا٦٭ؽدن  ،٦ذٮدؿن   «.دذْة٬ؿي٫ دًٕؿ
 أظؽ ٦ٓ ٦ٞةث٤ح (ـ26/4/2003) /ثذةريغ ا٣ربيُة٩يح اجلةرديةف وعيٛح كنرشت

 ٍٚٞ ٣يف الرصاع إف» ٚي٭ة/ ٝةؿ ٌٔل( )قيؽ كيؽىع ا٣ٕك١ؿيني ا ظـب ٝةدة
ة ك٣ل٨ ٢،إرسااي ًؽ ٌن ٪ؽ٦ة ال٤ج٪ة٩يني، الك٪ح أ٢٬ ًؽ أي  ٦ٓ احلؿب دنذٔل ٔك

٭ة ٦ٕةرؾ ٔؽة أ٦ة٦٪ة قتجًف إرسااي٢  ثٕؽ قتجؽأ احلٞيٞيح احلؿب بل٪ةف، يف جلؼًٮ
 الك٪ح، أ٢٬ أم/ ٦ٕ٪ة، يٞٛٮا ل٥ ٨اذلي ال٤ج٪ة٩يني أكخلٟ ٦ٓ احلةحلح اد٪ةكمةت ٬ؾق

 لك قذُةؿ كأيؽي٪ة ابلرل، ٬ؾا يف ٔك١ؿم اقذؼجةرات ص٭ةز أ٢ٌٚ دلي٫ ا ظـب
  .(37-32ص/) النيٕح ٨ٔ دٕؿؼ ٦ةذا ٨٦ ٩ٞبلن  «.ًؽ٩ة رصح ٨٦

-65ص/) ا٣ٕؿيب اخل٤يش ٦٪ُٞح يف ا٣ٛةرقيح الكيةقح حمؿٌلت ٠ذةب كيف
 أف 2005 ٩ٮ٧ٚرب م٭ؿ ثؿكًلك٢ يف أكربيح اقذؼجةريح أص٭ـة ٠نٛخ» (66

٪ةرص ا، ظـب اقذؼجةرات ٧بلء اإليؿاين، اثلٮرم عؿسل٤ دةثٕح اقذؼجةريح ٔك  ٔك
 ػبلية ادةًيح األربٕح األم٭ؿ ػبلؿ ملكٮا ٝؽ بل٪ةف يف الكٮريح االقذؼجةرات

 ىلع أذٞةر٥ أك بل٪ةف، يف الك٪ح أ٢٬ د٪ْي٧ةت ٝةدة تلىٛيح ٦ذعؿًلح، اقذؼجةريح
 ا٣يت (2005 ٩ٮ٧ٚرب 27 /األظؽ يٮـ) ال١ٮيتيح الكيةقح وعيٛح كٝة٣خ دٞؽيؿ، أ٢ٝ

 ثريكت، يف الكنيح الك٤ٛيح اتل٪ْي٧ةت دٕٞت ٦٭٧ذ٭ة اخلبلية د٤ٟ إف /اخلرب ٤ٞ٩خ
 ٔ٪ةرص٬ة ٨٦ دىٛيذ٫ ي٧ل٨ ٦ة كدىٛيح ا٣٘ؿيب، كابلٞةع كويؽا، كَؿاث٤ف،

 ٦٪٭٥ ابلةرزكف ا٣ٞيةديٮف ال٤ج٪ة٩يح... الك٤ُةت إىل كتك٤ي٧٭٥ أذٞةر٥ أك كٝةدد٭ة،
 يف كا٩تنةر٥٬ ػٛةية٥٬، كًلنٙ ٦ٕ٭٥، ل٤ذعٞيٜ َ٭ؿاف أك دمنٜ إىل ٤ٞ٩٭٥ جيؿم
 أ٫٩ األكربيح االقذؼجةريح اجل٭ةت أكؽت ث٢ أػؿل... ٔؿبيح كدكؿ كقٮرية بل٪ةف
٥  ادؽف يف الكنيح اخلبلية ٠نٙ حمةك٣ح ٬ٮ األقةيس اخلبلية ٬ؾق دكر أف ٗر
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 كدؽ٧ٔ٭٥ دؤكي٭٥ ا٣يت كاجل٭ةت ا٤ٛ٣كُينيح، ادؼي٧ةت كداػ٢ الؿايكح، ال٤ج٪ة٩يح
 كادؼةثؿات اثلٮرم، كاحلؿس ا، ظـب )ػبلية ٤٧ٔيةد٭ة أف إال كالكبلح، ثةدةؿ

ذيةؿ تن٢٧ ٝؽ ادذٮٕٝح الكٮريح(  .«كاتلؼؿيت كاتلُ٭ري ااٗل
 ا ظـب ا٩ْؿ بل٪ةف يف الك٪ح أل٢٬ ا ظـب ٦ٕةم٤ح ػجر ظٮؿ كل٧٤ـيؽ

 «.220» ا٣ٕؽد ابليةف دل٤حك ،(52-46ص/) ل٤ٕٛةين الؿاٚيض
 اثلةين ادلرس – األػبلؽ ماكرـ داعء ّبلؿ يفم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك

 أل٥ ا، ظـب كيف إيؿاف يف ظٞيٞيح إي٧ة٩يح دؿبيح ٬٪ةؾ الظِ ٣ل٨» /(5ص/)
 يف ظـب ٢٧ٔ؟ ٦ةذا اتل٭ؽيؽ؟... ثٕؽ إرسااي٢ ٦ٕك١ؿات لرضب ا ظـب يذض٫
 «.ظٞيٞح ادؤ٦٪ني ىلع كأذ٣ح الاكٚؿي٨ ىلع ٔـيـ ٩ٛك٫

ة اداعءن  إال حيى٢ ل٥ ل١٪٫ ؛ظى٢ ٬ؾا حلخ /كُيُج   ادٕؿٚح ٤ٝيٌل ىلع كد٤جيكن
 /اعـ) يف ال٤ج٪ة٩يح اإلرسااي٤يح احلؿب ادسةؿ/ قبي٢ ًٕٚل اخل٧يين، ا ظـب بكري
 ٝذ٢ ٩تيضذ٭ة اك٩خ إرسااي٤يني؛ ص٪ؽيني ثةػذُة٫ٚ ا ظـب أم٤ٕ٭ة ا٣يت ،(ـ2003

 كب٤ٖ كقج٧ٕةاح، ؼآال زبلزح (7400) كإوةثح ،٦ؽ٩ينة كز٧ة٩ني كأربٕح أ٣ٙ (4051)
رشكف (220000) ثي٪٭٥ اد٤يٮف ٝؿاثح اجلةزظني ٔؽد ٛن  ٦ةاذةف ٔك  كأ٦ة ابلبلد، اغدركا ةأ٣

 ،كادٮا٩ئ ادُةر، ٚي٭ة ث٧ة ظيٮيح، ٦ننأة زبلزني دؽ٦ري د٥ ٚٞؽ ادةديح اخلكةاؿ
 كقذ٧ةاح صّس، ٦ةاح ىلع يـيؽ ٦ة كدمؿ ال١٭ؿبةء، كحمُةت كالٮٝٮد، اديةق كػـا٩ةت

رشي٨ كزبلزح ا٣ُؿٝةت، ٨٦ ا٦رتن  ٠ي٤ٮ ٮفكزبلز  آالؼ كقجٕح كٝٮد، دٮزيٓ حمُح ٔك
 مى٪ٓ أكرب ٦٪٭ة جتةرم، كحم٢ مى٪ٓ آالؼ تكٕح ٨٦ يٞؿب ٦ة كدمؿ مكل٨،

 مةظ٪ح، كخكني أرب٧ٕةاح ٨٦ أكرث كدمؿت بل٪ةف، يف احل٤يت منذٞةت إل٩ذةج
رشات ح أكرب زةين ٦٪٭ة ادـارع، ٔك  أكرث بل٪ةف ػكةاؿ خكب٤٘ بل٪ةف، يف دصةج مـٔر

 .(241-247ص/) ا٣ٞ٪ةع كقٍٞ ا ظـب ا٩ْؿ دكالر. م٤يةرات قذح ٨٦
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 ٨٦ ثٕؽد أ٣ًف ا ظـب إف» اجلٮزك/ ٌٔل حم٧ؽ بل٪ةف صج٢ ٦ٛيت كٝةؿ
 ز٧ة٩ني األرض ىلع ٩تيضذ٭ة كٌل٩خ إرسااي٢، ىلع وةركخ الؼآ خكح الىٮاريغ

رشي٨ ك٦ةاح ،ٝذيبلن   كم٤يٮف صؿيط، آالؼ 1ك ٝذي٢، 4200 بل٪ةف/ يف أ٦ة ،ةصؿحين  ٔك
 (.71)ص/ ػؽأح كق٪ٮات البلت ظـب/ ا٩ْؿ .«٩ةزح

 ثسَّخ د٤ٛـيٮ٩يح ٦ٞةث٤ح يف (ا ٩رص ظك٨) ا ظـب اعـ أ٦ني دٚٓ ٦ة ك٬ؾا
 /ٝةؿ ال٤ج٪ة٩يح، (New TV ) ٝ٪ةة ٦ٓ 24/4/2003 /األظؽ يٮـ

 ادل٦ةر إىل قذٞٮد خاك٩ اإلرسااي٤يني اجل٪ؽيني أرس ٤٧ٔيح ثأف ٥٤ٔ لٮ إ٫٩»
ط ث٭ة، أمؿ دة ث٤ج٪ةف حلٜ اذلم  أف ثةدةاح %4 كلٮ دذٮٝٓ ل٥ احلـب يف ا٣ٞيةدة أف كأًك
 ل٥ احلض٥ ث٭ؾا ٔؽكا٩ةن  ألف» الكٕح، ث٭ؾق ٔك١ؿم ٬ضٮـ إىل األرس ٤٧ٔيح دؤدم

 ٦ٓ احلؿب ٨٦ زة٩يح صٮ٣ح م٨ ي٪ٮم ال ا ظـب أف كأكؽ .«احلؿكب دةريغ يف حيى٢
 .(62-61ص/) ا؟ ظـب ٨ٔ دٕؿؼ ٦ةذا ٩ْؿا إرسااي٢.

 مىؽاؽ ك٣رنل» /(44-40ص/) كالكبلـ اإلر٬ةبم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك
 ا ظـب قبلـ؟ يف يٕيل اآلف أ٣يف بل٪ةف، يف ا ظـب أٔين٪ة/ أ٦ةـ ٦ةزبلن  ذلٟ

 ثؿكح ٮاتنجٕ ادؤ٦٪ني ٨٦ دلة٦يٓ أ٫٩ أـ كالك١ٮت؟ الى٧خ ا٣زتـ ٢٬ بل٪ةف يف
 ثؾؿ... لك٭ة إ٩ٛةؽ، لك٭ة أػٮة، لك٭ة كظؽة، لك٭ة كص٭ةد، ٢٧ٔ لك٭ة ا٣يت ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف

ة يٕيل احلـب ذلٟ ٕن  دذعؽث رأق٭ة رإٚح دٕيل ادؤ٦٪ني ٨٦ دلة٦يٓ رأق٫، راٚ
 ظىت إرسااي٢ ًؽ لك٭ة تكؼؿ٬ة ٌٚةايح ٝ٪ةة د٧ذ٤ٟ إرسااي٢، ًؽ دؿيؽ ٦ة ثل٢

 «.إرسااي٢ ًؽ ٚٮاو٤٭ة
 ظـب ٠ذةب وةظت ظٞيٞذ٭ة أثةف كٝؽ اد٪ةر( )ٝ٪ةة ٭ةاق٧ ٬ؾق ا٣ٞ٪ةة /كُيُج 

 ا٣ٕٞيؽة إٝعةـ ٨ٔ يكت٪١ٛٮف اذلي٨» ثٞٮهل/ (754-750ص/) ا٣ٞ٪ةع كقٍٞ ا
 ا٣ٕٞيؽة ٣نرش ٦٪رب إىل ا ظـب ثةق٥ اجلةَٞح اد٪ةر( )ٝ٪ةة حتٮؿ ٨ٔ ي٤ٛ٘ٮف

 ادسٞٛني أظؽ يٞٮؿ ٤ٔي٭٥، جت٪ينة ك٣يف أ٩ٛك٭٥، النيٕح بن٭ةدة ك٬ؾا اجلٕٛؿيح،
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 دعُح ٦سةالن  بل٪ةف يف ا ظـب يتج٪ة٬ة ا٣يت اد٪ةر كحمُح ٌٚةايح ١ٚؿة» النيٕح/
  .«اال٩تنةر... يف اجلٕٛؿم ل١ٛ٤ؿ ٚؿوح أُٔخ

 أق٤ٮب اد٪ةر كدتجٓ» /ا٣ٞ٪ةع كقٍٞ ..ا ظـب ٠ذةب وةظت كأًةؼ
 ٨٦ آمؿاتكاتل ثةدؤامؿات مكذ٭ؽٚنة ا ظـب ٚذض٢ٕ إٔبلَل؛ بكيةؽ )اد٤ْٮ٦يح(

 اد٤ْٮـ أف ثةٔذجةر اجلرصة ػُةب كتكذؽيع كػةرصيح، داػ٤يح ٔؽيؽة، ص٭ةت
 ثؿا٦ش ػبلؿ ٨٦ اخلُةب ٬ؾا ا٣ٞ٪ةة ـؽ  ٞى تي ك كد٫٧ٔ، دأييؽق جيت ل٤ذآمؿ ادٕؿض

 دٮاو٢ يف تلأزري٬ة مؽيؽة، ثٕ٪ةيح ا٩ذٞةؤ٬ة يذ٥ كا٣يت كا٣ٕؿبيح، ا٣٘ؿبيح الىعةٚح
 بل٪ةف. جكػةر داػ٢ اجل٧ة٬رييح اتلٕجبح

 اد٤ْٮ٦يح، ٨٦ آػؿ جلة٩ت ظؿٚيح إٔبل٦يح دُ٘يح اد٪ةر دٞؽـ الىٮرة كإل٧٠ةؿ
 ثٕي ٦ٓ اظذاكؾ يف النيٕح أظؽ ٦ٞذ٢ دُ٘يح كٌل٩خ ادل٦ةء، ٔ٪رص إحل٫ مٌةٚنة
ٞن  ٦سةالن  النٮارع دْة٬ؿات يف الك٪ح  ذلٟ يف األػجةر نرشة ٦ؾيٓ ثؽأ ٚٞؽ ذللٟ، ةدٝي
 ٢ٞ٩ ثٕؽ ػةوح ذزي، احلٮـ أف يجؽك ًيةء،» ٧ؿاق٢/ل٤ ٝةابلن  ـ(1/42/2003) احلٮـ

 اد٤ْٮ٦ني أل٬ةيل ػةوح ٔجةرات ا٣ٞ٪ةة دنذٌف ز٥ .«حم٧ٮد أحؽ الن٭يؽ صس٧ةف
 ،«ثذةرم يل يأػؾ ظك٨ الكيؽ ثؽم» ،«ظك٨ الكيؽ لك٧ح ثؽ٩ة» ثة٣ٞىةص دُة٣ت

 اد٧٪ذضح كاأل٬ةزيش األ٩ةميؽ دأيت اجلةريح اإلػجةريح ا٣نرشة ٚٞؿات ثني ا٣ٛٮاو٢ كيف
 ..حمة٣ح ال ٝةدـ اجلرص ا٣ٞةاؽ.. ا ٩رص احلذ٧يةت/ ٨٦ ثةٝح ىلع تلؤًلؽ ثٕ٪ةيح،

 ادنة٬ؽ تلُٰٕ احلٮاريح كدٮاثٕ٭ة األػجةر نرشة كدنذٔل إ٣غ. .ا٧ٕ٣ي٤ح.. احل١ٮ٦ح
 اد٭٥ ث٫، النؽيؽ إٔضةث٫ يجؽم أك ا، ظـب ىلع يذآمؿ أ٫٩ إ٦ة ا٣ٕةل٥ ثأف ا٩ُجةاعن 

 «.احلؽث ٮرحم ٬ٮ احلـب أف
 احلٞةاٜ ٨٦» /(44ص/) ٤ٝيبلن  ةز٧٪ن  ا ثآيةت امرتكام٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك

ة ا٣ٞؿآ٩يح ٌن  ا، ظـب مٮٝٙ يف األظؽاث يف األقجٮع ٬ؾا ػبلؿ جت٤خ ا٣يت أي
ؽ ٦ة ا ع٭٥٪٧ٚ ال١ؿي٥، ثة٣ٞؿآف ا٬ذؽكا اذلي٨ ا ظـب  دٕةىل/ ٝٮهل يف أكحلةءق ٔك
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﴿ٌََ لَّ  َو َٔ َ  َحَخ ََ  َورَُشَُٔلُۥ ٱّللَّ ِي ْ  َوٱَّلَّ ٔا ُِ ٌَ ِ  ِخۡزَب  ـَإِنَّ  َءا ًُ  ٱّللَّ  ،[23 ادةاؽة/]﴾٥٦ ٱۡىَغٰيُِتٔنَ  ُْ

 ل٥ ارةكف، ثٞةذٚةت ثةلىٮاريغ، ثةجلةر، اإلرساايٌل اجليل ٦ٕك١ؿات أ٦ُؿكا
 كرقٮهل ا ثذٮيل م٤يبح ٤ٝٮب٭٥ مؿض، ٚي٭ة ٣يف ٤ٝٮب٭٥ ألف ؛يؿدج١ٮا ل٥ يؿدٕجٮا

ٌل  يذعؽل ا٣ٞٮيح ثل٧٤ةد٫ ا ظـب اعـ أ٦ني كا٤ُ٩ٜ ،كاؽَّ عى ذى فى  َة٣ت، يبأ ث٨ ٔك
ت ال ذلٟ لك إف ثٕجةرة/ كيٞٮؿ ال٤ج٪ة٩يني ٦ٕ٪ٮيةت ٨٦ كينؽ كإرسااي٢، أمؿيلة  كال ئؿ

اك َٛبلن   «.ادؤ٦٪ني مٮٝٙ ٬ٮ الؿصةؿ؟ مٮٝٙ ٬ٮ ٬ؾا أ٣يف .ا ظـب ٨٦ أظؽن
 ٨٦ احل٨٧ يف ٔ٪ؽ٩ة ٧ٚة احل٨٧، ٢٬أ ٣ٞذةؿ ألدجة٫ٔ د٭ييش ٬ؾا الك٫٦ كُيُج:

 ٝذةؿ يف ا ظـب ٤ٟمك احل٨٧ أ٢٬ ٝذةؿ يف احلٮزيٮف ق٤ٟ كٝؽ ٗري٥٬، يٞةد٤ٮف
ؽاكة  ذلٟ. ذ٠ؿ دٞؽـ ٧٠ة بل٪ةف، يف ادك٧٤ني ٔك
 اقذُةٔخ اد٪ةر ٝ٪ةة» /(45ص/) ا٣ٕة٣ِل ا٣ٞؽس يٮـم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك

 ا٣ٌٛةايح ا٣ٞ٪ةة ٬ٮ ادل٩ية ٬ؾق يف ٭ة٤ٔي يشء أػُؿ ثأف دٕرتؼ إرسااي٢ جت٢ٕ أف
 ٌٔل اإل٦ةـ أكحلةء ٨٦ ا رقٮؿ ثيخ أ٢٬ ٨٦ كاظؽ يٞٮد٬ة كاظؽ حلـب ا، حلـب
 «.ػيرب ي٭ٮد أ٦ةـ ا٩٭ـمٮا اذلي٨ اآلػؿي٨ أكحلةء ٨٦ ك٣يف الكبلـ ٤ٔي٫

ا ا٣ٕجةرة ٬ؾق احلٮيث يلؿر كُيُج:  مضةٔح يكٍٞ ث٫ ٦ة أزجخ أ٫٩ ٦٪٫ ةّ٪ًّ  ؛٠سرين
٢ٛ ،٧ٔؿ  كوٕؿ ،أق٥٤ ٦٪ؾ مضةٔذ٫ ٨٦ ٧ٔؿ ريةق ث٫ م٤بخ ٧ٔة ٗك
 كلٮ كأمؿيلة، أكرب٫ يف اآلف دؽرس ا٣يت ٚذٮظةد٫ يف ٧ٔؿ مضةٔح ٨ٔ ػؽق

ريق احلٮيث ٣ل٨ األمؿ رةف ٬ؾا ٔ٪ؽ ٧ٔؿ يف الؿاٌٚح ٨َٕ كٝٙ  يجٞٮا ل٥ ٗك
 يف ا يؿ٫ٕٚ ث٢ ٬ؾا، قيرض كال ٦ؾ٦ح، ثل٢ رمٮق ث٢ ٦٪ٞجح، أم ٧ٕ٣ؿ

ة إف /اعئنح ادؤ٦٪ني ألـ ٝي٢ ػؿة،اآل  رقٮؿ بأوعة يت٪ةكلٮف أ٩ةقن
٧ؿ؟ ثلؿ أثة ظىت ،ا  ٔ٪٭٥ ا٩ُٞٓ ٬ؾا؟! ٨٦ دٕضجٮف ك٦ة» ٚٞة٣خ/ ٔك

تَّ  ا٢٧ٕ٣،  «.األصؿ ٔ٪٭٥ يُٞٓأف ال  ا ٚىعى
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 ٦٭٥» /(42ص/) الؿاثٓ ادلرس - ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿك
ا  ي٪ٛؾ٬ة ا٣يت اجل٭ةديح ا٤٧ٕ٣يةت يذةثٕٮا أف األٚبلـ َؿيٜ ٨ٔ اجلةس يذةثٓ أف صؽًّ

 مىةديٜ ٚي٭ة جتؽ ٔك١ؿيح منة٬ؽ ٍٚٞ ك٣يف اآليةت ٚي٭ة كجتؽ ا ظـب
 .«ال١ؿي٥ ل٤ٞؿآف دأييؽ ال١ؿي٥ ٤ٞؿآفل مىؽاؽ ال١ؿي٥ ٤ٞؿآفل

 ظـب اعـ أ٦ني ٝٮؿ ثةب ٨٦ ْل ا٣ٕك١ؿيح ادنة٬ؽ أك ا٤٧ٕ٣يةت ٬ؾق /كُيُج 
ة ا ٞن  ال كآػؿ ظني ثني حتى٢ ا٣يت ا٣ٛٮللكٮريح ا٤٧ٕ٣يةت إف» ا٣ُٛيٌل/ يحوج قةث

 مجٕة، مـارع يف اإلرساايٌل ثني ٚؿؽ ٬٪ةؾ ك٢٬ مؿدةح، اإلرساايٌل ألف ٦٪٭ة، صؽكل
 أف أرل أ٩ة ثةالظذبلؿ، أرتاؼ ٬ؾا ادعذ٤ح؟ ا٤ٛ٣كُينيح األرايض يف كاإلرساايٌل

 ا٣يت ادٞةك٦ح أف يؤدين ك٦ة ظيٛة،ك ٔاك ٦س٢ ْل (بل٪ة٩يح ظؽكديح ثرلة) اخليةـ
 اآلف دٞٙ ادعذ٤ح ا٣ٕؿبيح األرايض حتؿيؿ قبي٢ يف ادٮت ىلع مجةث٭ة اع٬ؽين
 ًؽ ٢٧ٔ ثأم ا٣ٞيةـ حيةكؿ ك٨٦ اإلرسااي٤يح، ل٧٤كذٮَ٪ةت ظؽكد ظةرس

 دٕؿؼ ٦ةذا .«الكضٮف يف اتلٕؾيت أ٩ٮاع كيكةـ ٤ٔي٫، ا٣ٞجي ي٤ٞٮف اإلرسااي٤يني
 .(423-422/ص) ا ظـب ٨ٔ

 ٨٦ االنكعةب ثٕؽ ا كظـب إرسااي٢ ل٤ٕجح.. صؽيؽة ٝٮأؽ ٠ذةب كيف
ة/ ا ظـب اعـ أ٦ني ا٣ُٛيٌل وجيح ٨ٔ يذعؽث ك٬ٮ (24)ص/ بل٪ةف ٞن  قةث

 إرسااي٢، ًؽ ننةط أم كيلجط الى٭يٮين ثةل١يةف يٕرتؼ ثأ٫٩ ا ظـب كاد٭٥»
 الىةدرة األكامؿ يؿٌٚٮا كأف اثلٮرة، إىل ا ظـب يف إػٮاين أدٔٮ إ٩ين َٛيٌل/ كٝةؿ

 «.ل٤عؽكد ظؿاس دلؿد يلٮ٩ٮا ثأف ر٥
ة/ األمؿ يـيؽ كذة /كُيُج  ٮظن ة وةر ا ظـب أف ًك  ٨٦ احل٭ٮد دلك٣ح ظةرقن

 يف ال٤ج٪ة٩يح األ٨٦ ٝٮات أذ٤ٞخ كٝؽ» (/21-27)ص/ الكةثٜ ادىؽر يفٚ ص٭ذ٫
 أز٪ةء أك إرسااي٢، ىلع ـ٬ضٮ م٨ كمٟ ىلع ك٥٬ ٤ٚكُينيني ٩ةمُني ٦٪ةقجةت ٔؽة

 ثريكت، وعةٚح ذ٠ؿت ظكج٧ة ل٧٤عة٧٠ح أػٌٕٮا كدميٕ٭٥ ارضٮـ، ٨٦ ٔٮدد٭٥
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 ٮرة،ادعْ األٕٚةؿ ٬ؾق إلظجةط ادكةٔؽة ٝؽـ ثأ٫٩ ٩ٛك٫ ا ظـب أرتؼ كٝؽ
 ظةدزح بل٪ةين مىؽر ذ٠ؿ كٝؽ ا٣ٛرتة، ٬ؾق يف ٤ٚكُينيٮف ٔ٪ةرص ٤ٔي٭ة أٝؽـ كا٣يت
 ٨ّ ٦٪٭٧ة الكن  ألف ؛اجلةر إَبلؽ ال٤ج٪ة٩يح ا٣ٞٮات ٨٦ ٔ٪ةرصك ا ظـب ٚي٭ة دجةدؿ
 .«إرسااي٢ د٭ةدمح د٭يأ ٤ٚكُينيح دمةٔح اآلػؿ

 نيث ا٣ٛةو٢ األزرؽ ثةخلٍ ٦٪٫ ةإي٧ة٩ن  احل٭ٮد دلك٣ح ا ظـب ظؿاقح /كُيُج 
 ظـب أرتاؼ اكف» (/61)ص/ الكةثٜ ادىؽر ٚيف بل٪ةف، كدك٣ح احل٭ٮد دك٣ح ظؽكد

 يف ا جلرص ثيةف يف أ٨٤ٔ ٝؽ مجٕة مـارع ثةقتس٪ةء األزرؽ ثةخلٍ قِلالؿ مج٫ ا
 «.احلؽكد دٕيني حيرتـ قٮؼ د٪ْي٫٧ ثأف رصح ٔ٪ؽ٦ة ٩يكةف

 اتلؽػ٢ ثأف ا ظـب ٨٦ مىةدر خأرتٚ» (40)ص/ ٩ٛك٫ ادىؽر كيف
بلف ا ٩رص أٝ٪ٓ الكٮرم  «.األزرؽ اخلٍ حيرتـ قٮؼ د٪ْي٫٧ أف ثةإٔل

  ٚايزْدق١ ايسقض َؤسش١ شب١ٝ٦اي ٜٓهس احلٛثٞ

 /(20ص/) ٔرش اثلة٣ر ادلرس ػ ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف احلٮيث ٝةؿ
  ةأمؼةون  ٬٪ةؾ إف /يٞٮلٮف ٔ٪ؽ٦ة ثٕيؽ إ٫٩ ٩ٞٮؿ/ حن٨ رؾا»

ى
َّ أ  كادٔٮ ٤ٔيًّة اإل٦ةـ اٮ٭ي ل

 ذ٨ اك٩ٮا إذا وعيط ٗري ٬ؾا ث٫ ٦ٕضجني أمؼةص أ٩٭٥ أقةس ىلع كظؿٝ٭٥ ألٮ٬يذ٫
 «.٫٦الك يك٧ٕٮف

 اإل٦ة٦يح النيٕح ٦ؾ٬ت أوٮؿ ٠ذةث٫ يف ا٣ٞٛةرم ٩ةرص ادل٠ذٮر/ ٝةؿ :أكٔل
 ىلع الكٮاء ىلع كالنيٕح الك٪ح أ٢٬ ٨٦ ا٣ٞؽ٦ةء ادٜٛ كٝؽ» /(4/47) ٔرشيح االزين
 ٤ٔي٫ أدمٓ ٦ة ي٪يف ١ٚيٙ دةرخييح، كمؼىيح كإٝيح، ظٞيٞح قجأ اث٨ أذجةر

 .«ا٣ٛؿيٞةف؟!
 احل٨٧ يف النيٕح ٧٤ٔةء ٧ٔٮـ جنؽ أل٩٪ة ؛كاًعح ثؿةماك الكببيح إ٩لةر كُيُج:

 أٝٮاؿ ك٨٦ دلي٭٥، ظى٢ ٝؽ يل٨ ل٥ ٬ؾا اإل٩لةر أف ىلع يؽؿ ذة ،ذلٟ ينجذٮف
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ـػةر ابلعؿ ٦ٞؽ٦ح يف ادؿدض حيىي ث٨ أحؽ اد٭ؽم ٝةهل ٦ة أا٧ذ٭٥ ثٕي  ال
٥ قجأ، ث٨ ٔجؽا أوعةب الكببيح/» /(14ص/)  ادؽاا٨، ىلإ ٚ٪ٛةق هلإ؛ ٤ٔيًّة أف ٔز

٥ ؽ كأف الكعةب، يف ٤ٔيًّة أف ؛أوعةث٫ كٔز  ٩ٞبلن  .«قٮ٫َ كا٣ربؽ وٮد٫، الٔؿ
يط ٨٦  (.407)ص/ قجأ ث٨ ٔجؽا النيٕح مؤقف ٨ٔ اجلجأ دًٮ

ة يف  ٌن ز٥ ظؽث أكاػؿ أيةـ »(/ 61-67)ص/ اد٪يح كاألم٢كٝةؿ ادؿدض أي
٥ أ٫٩ ٤ٔي٫ الكبلـ هلإ، ٌٔل ٤ٔي٫ الكبلـ ٝٮؿ اث٨ قجأ، ٚإ٫٩ أٚؿط يف كو٫ٛ، ث أف ٔز

كأٚؿط يف ث٘ي ٠جةر الىعةثح، ثأف كٛؿ٥٬، ٚ٪ٛةق ٌٔل ٨٦ ال١ٮٚح إىل ادؽاا٨، 
ة  ٚأٝةـ ث٭ة إىل أف ٦ةت ٌٔل ٤ٔي٫ الكبلـ، ٚؿصٓ اث٨ قجأ إىل ال١ٮٚح، كاقذ٧ةؿ ٝٮ٦ن

 .«٨٦ أ٤٬٭ة يف قت الىعةثح، ٚجٌف يف الؿكاٚي إىل اآلف
 ٚ٭ٮ كظـب٫( قجأ ث٨ ٔجؽا) حيبل٤كب ة٦يحاإل٦ الؿاٌٚح ٧٤ٔةء إزجةت كأ٦ة

ة ٌن ، اجلـااؿم ا ٧ٕ٩ح ٬ٮ ٚ٭ة كادذأػؿي٨، ٦٪٭٥ ادذٞؽ٦ني دميٕ٭٥ ٔ٪ؽ ٤ٕ٦ٮـ أي
 /(2/271) اجل٧ٕة٩يح األ٩ٮار ٠ذةث٫ يف يٞٮؿ ،ادذأػؿي٨ ٧٤ٔةا٭٥ ٨٦ ٬(624ادذٮىف ق٪ح)

 الكةثٜ ادىؽر «ادؽاا٨ إىل ٪ٛةقٚ ظٞةن. اإلهل أ٩خ الكبلـ/ ٤ٔي٫ ٣ٌٕل قجأ ث٨ ٔجؽا ٝةؿ»
 .(406ص/)

 ثؽكف اإل٦ة٦يح النيٕح ٨٦ ٠ذج٭٥ يف قجأ اث٨ ذ٠ؿكا ٨٦ أق٧ةء رسد ك٬ةؾ
 اقذٞىةء/

 267.٬ ق٪ح ادذٮىف األ٩جةرم، حم٧ؽ ث٨ ٔجؽا األكرب/ اجلةيش -4

 ٬. 704 ق٪ح ادذٮىف ا٣ِٞل، ٔجؽا ث٨ قٕؽ -2

 740.٬ ق٪ح ادذٮىف اجلٮخبيت، مٮىس ث٨ احلك٨ -7

 ٬. 736 ق٪ح ادذٮىف ال١يش، ا٣ٕـيـ ٔجؽ ث٨ ٧ٔؿك ٮثأ -1

 754.٬ ق٪ح ادذٮىف ثةثٮي٫، ث٨ا الىؽكؽ صٕٛؿ ٮثأ -2
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 444.٬ ق٪ح ادذٮىف ادض٤يس، -3

 726.٬ ق٪ح كٝي٢/ ٬، 725 ق٪ح ادذٮىف اللكيين، -4

 130٬ ق٪ح ادذٮىف ا٣ُٮيس، احلك٨ ث٨ حم٧ؽ صٕٛؿ أثٮ -5

 423.٬ ق٪ح ادذٮىف احلٌل، داكد ث٨ ٌٔل ث٨ احلك٨ -6

 724.٬ ق٪ح ادذٮىف ادة٦ٞةين، ٔجؽا ث٨ احلك٨ ث٨ حم٧ؽ -40

 نكةرم.ااخلٮ ثةٝؿ حم٧ؽ -44

 ٬. 722 ق٪ح ادذٮىف ،الؿازم حؽاف ث٨ أحؽ -42

 .٩ٮاقغ اتلةريغوةظت ٠ذةب  األوج٭ةين. -47

 االقرتاثةدم. -41

 257.٬ ق٪ح ادذٮىف اثلٞيف، حم٧ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ إقعةؽ أثٮ -42

  ادٌ٘ؿم. نياحلك ث٨ حم٧ؽ -43

 الـي٨. ظكني ث٨ حم٧ؽ -44

 األ٦ني. حمك٨ -45
 ٔجؽ ا ث٨ قجأ كأزؿق يف أظؽاث ا٣ٛذ٪ح ٠ذةب ٨٦ ٦أػٮذة األق٧ةء ٬ؾق

 الؿازيح أحؽ ث٨ ٌٔل النيغ/ أػي٪ةدؤ٣ٙ/ ق٤ي٧ةف ث٨ حؽ ا٣ٕٮدة. ك٨٦ ٠ذةب 
يط  .(406-401ص/) قجأ ث٨ ٔجؽا النيٕح مؤقف ٨ٔ اجلجأ دًٮ
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  وحزبٍا احلوثية

 (األمة حزب) اجلديد
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 (األ١َ حزب) ٚحزبٗا احلٛث١ٝ

 )ظـب ٗري (األ٦ح ظـب) ق٧ٮق/ صؽيؽو  ظـبو  ثذأقيف الؿاٌٚح ٝةدة ٝةـ ٣ٞؽ
  هل؟ ادؤقكني ك٨٦، النٕجيح( ا٣ٞٮل ك)احتةد احلٜ(

 ثى٪ٕةء االثذؽاايح ادع٧١ح ٤ٔي٫ ظ٧١خ ذ٨ ك٬ٮ ادلي٤ِل، ظكني ث٨ حيىي
  .اإليؿا٩يح ادلك٣ح ٦ٓ ختةثؿق بكجت دٕـيؿان، ة٣ٞذ٢ث

 اتلؼةثؿ ثذ٭٧ح ق٪ٮات ز٧ةف ثةلكض٨ ٤ٔي٫ ظيل٥ كٝؽ ،٦ٛذةح أحؽ ث٨ كحم٧ؽ
ة إيؿاف ٦ٓ ٌن  .(206/ص) الـ٨٦ مؿ ىلع احل٨٧ راٌٚح /٠ذةث٪ة ا٩ْؿ .أي

 ظر ٨٦ ا٣٘ؿب، ٨٦ ادكبٮ٣ني ثٕي أثؽاق دة اقذضةثح اكف احلـب ٬ؾا كإننةء
 يف احلٮزيٮف اٚذٌط دة ٬ؾا كٝج٢ .دي٧ٞؿايط قيةيس ر٥ ظـب إننةء ىلع نياحلٮزي
ري كٝذةؿ، كٝذ٢ كدٛضريات، كاٗذيةالت، ٗؽر، أوعةب ثأ٩٭٥ احل٨٧  ٩ٛؿ ذلٟ، ٗك
 أ٩٭٥ احلٮزيٮف ٚؿأل ر٥، كدىؽكا ث٢ دٔٮد٭٥، كًلؿ٬ٮا ٔ٪٭٥، احل٨٧ أ٢٬ أكرث

 .(احلٮزيح ٌٚيحالؿا األ٦ح ظـب) ،(األ٦ح ظـب) ٬ٮ آػؿ، ثٮص٫ يْ٭ؿكف
 (الكيةيس اجلْةـ مرشكع ..األ٦ح ظـب) ثٕ٪ٮاف ٠ذيجةن  احلـب مؤقكٮ ٚٞؽ نرش

 ٦ٕكٮ٣ح لك٧ةت ابل٪ٮد ثٕي يف كذ٠ؿكا ٦٪٭ة، ي٪٤ُٞٮف ا٣يت ظـب٭٥ أقف ٚي٫ أثة٩ٮا
 أػؿل، ث٪ٮد يف ٩ٌٞٮ٬ة٣ل٨ ك ا، ٔجةد ىلع ٤ذ٤جيفل ؛الؿاٌٚيح َؿيٞذ٭٥ ىلع

 لئلوبلح، ال كاتلؽ٦ري ل٤ذ٘ؿيؿ ص٤ٕخ ا٣ُيجح ٧ةتاللك أف أدرؾ ظىيٛةن  اكف ٨٧ٚ
ؽى  ا٣ٞؿاء حل٥٤ٕ ،ادؾ٠ٮر ال١ذيت ٬ؾا يف الٮاردة ابل٪ٮد ثٕي أَؿؽ أف رأيخ كرؾا ٍٕ  بي

 /ذلٟ ك٨٦ اجلةس، ىلع ث٫ فًبٌ ٤ى يي  ك٦ة ،احلـب ٩ْةـ د٧ٌ٪٫ ٦ة
 ا٣ٕة٦ح، ادلقذٮريح ادجةدئ احلـب ي٤زتـ» /(1:)ركًاملتادئ فطو يف ًكٔهل

 .«ادؽ٩يح ادلك٣ح ٢ّ يف ننة٫َ ذةرقح يف النٛةٚيح كيٕذ٧ؽ ادلي٧ٞؿاَيح، ةدئكادج
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 ألف ثةإلقبلـ؟ اتل٧كٟ ٚأي٨ «ادلقذٮريح ثةدجةدئ احلـب ي٤زتـ» ٝٮر٥ كُيُج:
  .ا٣٘ؿبيح ا٣ُؿيٞح ىلع /ة٦ٕ٪ة٬ (ادؽ٩يح)

 ا٣ٞة٩ٮف، قيةدة دلؿيف ىلع احلـب ي٢٧ٕ» /(2:)ركً املتادئ فطو يف كٔهلً
 .«كحم١ٮ٦ني ظاك٦ةن  ادٮاَ٪ني دميٓ ىلع جلىٮو٫ ا٣ٌٕٛل جيٜكاتلُ

 ا٣٘ؿبيح ا٣ٞٮا٩ني لكيةدة ظـب٫ جي٪ؽ ٨٦ ٔ٪ؽ ا رشيٕح قيةدة أي٨ كُيُج:
 .!احلة٧٠ني أظل٥ كأ٩خ ثةحلٜ ،اظل٥ امهلل ٤ٔي٭ة؟

 «كحم١ٮ٦ني ظاك٦ةن، ادٮاَ٪ني/ دميٓ ىلع» /كٔهلً
 ٬ؾا ٝةدة ػٮؿ ظير ابل٪ؽ، ٬ؾا ٧حػةد يف اجلؿيؿة كًلربت اجلؿأة، ٧ْٔخ كُيُج:

 ٚأي٨ ٥٬ ٨٦ ٝٮؿ رب٪ة/ ا٣٘ؿب، ثٞٮا٩ني ادك٧٤ني دميٓ حي٧١ٮا أف أل٩ٛك٭٥ احلـب
﴿  ِ ًُ إِّلَّ ّلِلَّ ٍ  ﴿، كيٞٮؿ/ ﴾إِِن ٱۡۡلُۡس ِ ُخۡه ََ ٱّللَّ ٌِ  َُ ۡخَص

َ
َۡ أ ٌَ ُِٔنَ َو ِ ٔك م  يُ ۡٔ ، ك٦ة أ٨ّ ﴾ا ّىَِل
 ٤ٔي٭٥ ٦س٢ ٬ؾق األثةَي٢، د٪ٌُل أف أ٢٬ احل٨٧ اذلي٨ أزىن ٤ٔي٭٥ ٩بي٪ة

 ٚينيؽكا ث٭ؾا احلـب، ٌٚبلن ٨ٔ أف يلٮ٩ٮا ٨٦ ادذنكبني إحل٫، كادلاػ٤ني ٚي٫.
 ككظؽة الٮَ٪يح، الٮظؽة دلؿيف ىلع احلـب ي٢٧ٕ» /(5:)ركً املتادئ يف كٔهلً

 الكيةدة ٦جؽإ حتٞيٜ إىل كوٮالن  ٤ٔي٭ة، احلٛةظ كأ٧٬يح احل٧٪يح، اجل٧٭ٮريح أرايض
  .«الٮَ٪يح

 /أمٮر ٬٪ة كُيُج:
 الٮظؽة أص٢ ٨٦ اجل٭ٮد دلؿيف ٚأي٨ ...«احلـب ي٢٧ٕ» /ٝٮر٥ /األوىل
٭ة ا٣يت اإلقبل٦يح  ٬ٮ ٧٠ة ٤ٔي٭ة، ظؿب أ٩٭٥ أـ ،ث٭ة ككوة٥٬ ،قٔجةد ىلع ا ًٚؿ

 !اتلةريغ؟ مؿ ىلع دأث٭٥
 ؛كاجلىةرل ل٤ي٭ٮد د٤ٞيؽ ،صة٤٬يح دٔٮة الٮَ٪يح الٮظؽة إىل دٔٮد٭٥ /اثلاُيث

 حبةصح ٤ٚيكٮا ،اإلقبل٦يح ثةلٮظؽة ا أٗ٪ة٥٬ ٚٞؽ ادك٧٤ٮف كأ٦ة ،ث٭ة ظٜأ أل٩٭٥
ةك كظؽة، لك ٨ٔ د٘ين ٚٔل ٗري٬ة، إىل ٌن  كظؽة إىل دٔٮد٭٥ يف وةدٝني ٣يكٮا أي
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 داع اذلم االمرتايك، ل٤عـب ٦٪ةرصي٨ (61) ظؿب يف اك٩ٮا أ٩٭٥ /ذلٟ ثؿ٬ةف كَ٪يح،
ةك اال٩ٛىةؿ، إىل ٌن  دك٣ح إٝة٦ح أص٢ ٨٦ وٕؽة يف ظؿكب قذح تكبجٮا يف إٝة٦ح أي

 إىل اثلة٩يح ادلٔٮة يف احلؿاؾ ظـب مةرًلٮا ٧٠ة ،ختى٭٥ ٔرشيح ازين إ٦ة٦يح
 .٤ٔي٭ة ادعةْٚح كأ٧٬يح احل٧٪يح، الٮظؽة ٠ذةث٪ة يف ٦جني ٬ٮ ٧٠ة ،اال٩ٛىةؿ

 ر٥ كأىن ٬ؾا، ىلع حيؿوٮف حلذ٭٥ «الٮَ٪يح كيةدةال ٦جؽإ حتٞيٜ» ٝٮر٥/ /اثلاثلث
ا كقيةقح، ،حتـبنة ا٣٘ؿب/ كإىل كزٮرة، ٔٞيؽة، إيؿاف/ إىل كصٮ٬٭٥ كلٮا كٝؽ !٬ؾا؟  ،كاٝذىةدن
 اإل٦ة٦ح أف قجأ ث٨ ٔجؽا ر٥ أقف كٝؽ الٮَ٪يح؛ الكيةدة يف ادنةرًلح يٞج٤ٮا أف ر٥ كأىن

٤ي٭ة ي٧ٮدٮف، حييٮف، قبي٤٭ة يف ث٭٥، كػةوح ٚي٭٥،  ظـب) ٠ذيت ث٪ٮد ْٚة٬ؿ ٔك
يح أ٩٭ة (األ٦ح ح ٝةث٤ح كْل ٠جري، ظؽ إىل ٘ؿبل٤ مًؿ  .كادذةصؿة ل٧٤ؿاٗك

 يلٮف أف» /ٝٮر٥ (7/ص) (7) ث٪ؽ (األ٦ح ظـب) يف ا٣ٌٕٮيح أظاكـ كيف
ة ٕن ة حتٞيٞ٭ة، ىلع اعمبلن  احلـب، ثأ٬ؽاؼ ٦ٞذ٪  كد٪ٛيؾ كلٮاحئ٫، احلـب ث٪٥ْ م٤زت٦ن

 .«٬يبةد٫ ٝؿارات
 أ٣يف !؟ٕح ا٣٘ؿاءخمة٣ٛح ل٤رشي ثٞٮا٩ني ثةٝذ٪ة٫ٔ ادك٥٤ يُة٣ت ٠يٙ كُيُج:

ة امهلل كا٣ٕؽكاف؟ اإلز٥ ىلع ثةتلٕةكف اإللـاـ ٨٦ ٬ؾا ٛن  .!ثٕجةدؾ ٣ُ
 يٞك٥ أف» (7/ص) (األ٦ح ظـب) يف ا٣ٌٕٮيح أظاكـ ٨٦ (5:ركً) ابلِػ ويف

ة أكٮف أف ا٣ْٕي٥/ ثة أٝك٥ /اتلةحلح احل٧ني  ٨٦ ٦ة لك دلذنجنة كاصجةيت، أداء يف خم٤ىن
 .«م٭يؽ أٝٮؿ ٦ة ىلع كا األ٦ح، ظـب أل٬ؽاؼ ادؼة٣ٛح مأ٫٩

 ٫أ٩ ا أين٭ؽ !ادلي٧ٞؿاَيح؟ ثةدجةدئ ا٣ٞيةـ ىلع ادك٥٤ أين٭ؽ ،ثة أٔٮذ كُيُج:
ي  !ا؟ رشيٕح ىلع قةاؽة قيض٤ٕ٭ة  اإلقبل٦يح الرشيٕح كأظاكـ ة،ؾى َّٛ ٪ى ٦ي  جي٤ٕ٭ة أف ا ن٭ؽأي
 .!صؿأة ٨٦ أ٧ْٔ٭ة ٧ٚة ،!ق٥٤ ق٥٤ امهلل !!؟كالؿٚي اإلٝىةء ظٞ٭ة ،٦٪جٮذة ٦٭ضٮرة

 .«ةخم٤ىن  يلٮف أف» /وكٔهلً
 .!!؟ث٫ إال ا ٔجٮديح دٞٮـ ال اذلم ، اإلػبلص ٚأي٨
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 .«األ٦ح ظـب أل٬ؽاؼ ادؼة٣ٛح مأ٫٩ ٨٦ ٦ة لك ة٦ذض٪جن » /وكٔهلً
 ٤ُتأيي  ٩ٮا٬ي٫؟ كاصذ٪ةب أكامؿق ثة٦ذسةؿ ك٦يسة٫ٝ ا ثٕ٭ؽ الٮٚةء ٚأي٨ كُيُج:

ةء ُة٣تأيي  !ا٣ٕةدني؟ رب ٨٦ خيةؼ كال ـب،احل خيةؼ أف ا٣ٌٕٮ ٨٦  احلـب، ثإًر
 !!حت٧١ٮف؟ ٠يٙ ٣ل٥ ٧ٚة ا٣ٕةدني؟ رب قؼٍأ كلٮ

 كا٢٧ٕ٣ احلـب، أ٬ؽاؼ دبين» /٩ى٫ ٦ة (4/ص) اىػغٔيث واستات يف وكٔهلً
 «حتٞيٞ٭ة ىلع

 /أمؿي٨ أٌٔةا٫ ىلع األ٦ح ظـب ٚؿض ابل٪ؽ ٬ؾا يف كُيُج:
 ٝؿاَيح،ٮدي٧ أ٬ؽاؼ ثأ٩٭ة احلـب ٝةدة يطدرص قجٜ كٝؽ أ٬ؽا٫ٚ، دبين /األول

 .!ٚةريس كم١ؿ ،قبيئ ٠يؽ ْل ا٣يت الؿاٌٚيح، األ٬ؽاؼ ٨ٔ ٩ة٬يٟ
 «حتٞيٞ٭ة ىلع ا٢٧ٕ٣» /ٝٮر٥ /اثلاين

٧ةؿ ٨٦ اكف ك٦ة ا، ٦ٓ دااجةن  ي٢٧ٕ ادك٥٤ أف اد٤ٕٮـ ٨٦  ثي٪٫ منرتٌلن  اأٔل
 ػة٣ٛ٭ة. ث٧ة ال الرشيٕح، حبؽكد ٚي١ٮف اجلةس؛ كبني

 ثني األمف يف ا٩ُؿح ٧٠ة ا٣٘ؿب، أيؽم ثني األ٦ح ظـب ا٩ُؿح /لكل  ىلفػ
 .الؿاٝٓ ىلع اخلؿؽ يتكٓ ك١٬ؾا يـاؿ، كال إيؿاف، يؽم

 «ك٦جةدا٫ كأ٬ؽا٫ٚ، احلـب، ٨ٔ ادلٚةع» /٩ى٫ ٦ة ا٣ٌٕٮيح كاصجةت ٨٦ اثلاين ابلِػ ويف
ًن  ٫،أ٬ؽاٚ ثتجين ٦أمٮرنا الؿاٚيض( األ٦ح )ظـب يف ا٣ٌٕٮ اكف إذا كُيُج:  ة٦ٛؿك

 ػةله ٨٦ أثٞٮا ٧ٚةذا كأ٬ؽا٫ٚ؛ احلـب ٨ٔ ثةدلٚةع ةم٤ـ٦ن  ،ث٭ة ي٢٧ٕ أف ٤ٔي٫
 !كأظاك٫٦؟ رشيٕذ٫ ٨ٔ ادلٚةع ك٨٦ ا٣ٞ٭ةر، الٮاظؽ  ا٣ٕجةدة

ة قُؿد٫ ث٧ة أكذيف ،ذ٠ؿ٩ة ٦ة صنف ٨٦ ث٪ٮد كبٞيخ ٛن  .آ٩
 /اآليت قيةيس ظـب يف الؿاٌٚح دػٮؿ كػبلوح
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 احلـب كقةا٢ ٔرب دنرش إحل٫ ادلٔٮة تكري حبير ،الؿٚي إىل ادلٔٮة اتكةع -4
 دؿٚي د٨ الٮي٢ ز٥ ٚةلٮي٢ ا٣ٕك١ؿيح، ٫كقةا٤ ٔرب دنرش ٧٠ة الكيةيس، ادضةؿ يف

 .!!٦ٕ٭٥
ة ا٣٘ؿبيح ادلكؿ يؽم ثني األ٦ح ظـب ا٩ُؿح -2  هل اال٩ُؿاح ك٬ؾا ،ةر٬يجن  ا٩ُؿاظن

 /ثةآليت ثٌٕ٭ة يذٌط ٦٘ةزو 
ؿكف ذلٟ ؛ حلعى٤ا٣٘ؿب د  كي  تي ٍُ ػى  -أ  يكؼ  ٮا ىلع ادكةٔؽات ادةحلح، ك٨٦ ز٥َّ ي

 ٚي٧ة خيؽـ ٦ة ٥٬ ٤ٔي٫.
 .احل٨٧ يف هل دك٣ح ٣ٞيةـ ؛ا٣٘ؿب يؿيؽ٬ة ا٣يت ابلٮاثح ٨٦ دػٮهل -ب 

 /ثةآليت يٕؿؼ األظـاب ٨٦ ٗريق ٦ٓ كادلػٮؿ األ٦ح، ظـب ٦ٓ ادلػٮؿ ثني كا٣ٛةرؽ
 فٚؤل ،حن٤ح رش ك٬ٮ الؿٚي، يف لرلػٮؿ ٦ٕؿض األ٦ح ظـب يف ادلاػ٢ /األول

 .الؿٚي ٝجٮؿ ٨٦ أ٬ٮف كالرشؾ ا٣لٛؿ ٔؽا ٦ة رش ثل٢ ادك٥٤ ا يبذٌل
ة ،ال١ٛةر يٮالٮف اتلةريغ مؿ ىلع الؿاٌٚح ألف ٣٘ؿب،ا مٮاالة /اثلاين  ػىٮون

 .ادك٧٤ني ٨٦ كظـب ٚؿٝح أم ٨٦ أكرث كاجلىةرل احل٭ٮد
 ٠سرية أمٮر يف ٚ٭ؾا ،األػؿل الكيةقيح األظـاب األ٦ح ظـب ٚي٫ ينةرؾ ٦ة أ٦ة

 ك٬ةدةف كا١ٕ٣ف، ثةلؿص٢، ادؿأة كمكةكاة احلؿيح دٔٮة د٪ٛيؾ إىل مؿد٬ةك ،دي٧ٞؿاَيح
 ٦٪٭٧ة، ٝج٢ ٦ة ثٞؽر اإلحلةد ٨٦ ٝج٢ ٚٞؽ ميبنة ة٦٧٪٭ ٝج٢ ٨٧ٚ إحلةديذةف، دٔٮدةف
 .٩ىىجَّ ثٕي ٔجةدق ٨٦ احلـبيح بنىت أ٩ٮأ٭ة اذلم  ٚةحل٧ؽ

 ْظري ي٘ ٜشبل مل ايُٝٔ يف اإلٜساْٞ احلزبٞ ايتٛسع

 ث٧ؼٍُ كٚٮصبخ إال الؿاٚيض؛ األ٦ح ظـب ٤ٔي٫ ٦ة ثيةف ٨٦ ا٩ذ٭يخ أف ك٦ة
٪٭ة الكٕٮديح، )الرشؽ( وعيٛح نرشد٫ احل٨٧، أ٢٬ ىلع ر٬يت إيؿاين  ٔؽة نرشد٫ ٔك

 3 /يف الىةدر (2212) ٔؽد٬ة يف (احلٮـ أػجةر )وعيٛح ٦٪٭ة ،ي٧٪يح كمٮاٝٓ وعٙ
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 ٦ٓ يت٪ةقت ٦ة ادؼٍُ ٬ؾا ٨٦ ٩ٞذُٙ ،ـ2042 ي٪ةيؿ 26 /اٜٚادٮ ،4177٬ أكؿ ربيٓ
 ادؾ٠ٮر. ا٣ٕ٪ٮاف

 قجٕح كد٧ٮي٢ ثإننةء َ٭ؿاف ٝيةـ ٨ٔ اتلٞؿيؿ يذعؽث» / ٩ى٫/ ٦ة املغؽػ فيف
بلف د٥ كظـب ٕٚبل، مٮصٮدة أوجعخ أظـاب زبلزح ٦٪٭ة ي٧٪يح، أظـاب  ٔ٪٫، اإٔل
ؽاد يذ٥ كظـبةف  .«احلٮزيني ا( )أ٩ىةر ظؿًلح إىل إًةٚح ٝؿيجنة، إلم٭ةر٧٬ة اإٔل

 ٩ى٫/ ٦ة اإليؿا٩يح( الكيُؿة حتخ ٔ٪ٮاف)أظـاب حتخ ٩ٛك٫ املغؽػ ويف
 ٝٮل ي٥ٌ ظـب إننةا٭ة/ ىلع إيؿاف قذ٢٧ٕ ا٣يت األظـاب أ٥٬ ٚإف اتلٞؿيؿ كظكت»

 كاجل٪ٮب، الن٧ةؿ يف مكذ٤ٞح كمؼىيةت قٮريح، كبٕسيح كامرتا٠يح، ٩ةرصيح،
 اد٘ةدرة ا٣ٞٮل جل٧يٓ م٤ٌح كقي١ٮف الىٮٚيح( ٣ُةاٛحدينيح)ا مؼىيةت إىل إًةٚح
ح/ ٝٮل تلض٧ٓ  .النٕيب( )ادؤد٧ؿ الكةثٜ احلةك٥ كاحلـب ادنرتؾ، ال٤ٞةء ادٕةًر

 اجل٧ة٬رييح ٝةٔؽد٫ قذ١ٮف اذلم احلـب إلم٭ةر اتلنكيٜ إصؿاءات ثؽأت كٝؽ
 ٦يحإٔبل ٠ٮادر اقذ٭ؽاؼ كد٥ اإليؿاين، ادؼٍُ ظكت دٕـ حمةْٚح يف ا٣ٕؿيٌح

 كا٣ٞة٬ؿة كدمنٜ ثريكت يف مؼىيةت ٦٪٭ة كدذٮاصؽ احلـب، رؾا القذُٞةث٭ة ثةرزة
بلَل ا٢٧ٕ٣ تلنكيٜ  ٨٦ اذلم ننة٫َ كبؽء رق٧يح، ثىٛح احلـب إم٭ةر ظني إىل اإٔل
ا قإننةؤ د٥ ظـب إىل إًةٚح ادٞج٢، ٦ةرس م٭ؿ ػبلؿ يلٮف أف ادذٮٝٓ  ا٥ٌ٩ مؤػؿن

 ػةرج كآػؿ ادنرتؾ، دلذ٢ إَةر يف ظـبةف ة٦٪٭ ٝةا٧ح، أظـاب زبلزح ٝةا٧ح إىل
 ٬ؾق ٢٧ٔ ثذننيٍ ادؼٍُ كيٞيض اإليؿاين، اتلٮص٫ كٜٚ د٢٧ٕ كدميٕ٭ة اتل١ذ٢،

 ثةجلة٩ت كاال٬ذ٧ةـ دكر٬ة تلٕٛي٢ كمجةثيح دينيح مؼىيةت ٥ً ػبلؿ ٨٦ األظـاب
بلَل  .«ٚي٭ة اإٔل

 ٚيف رتك٩يح،كإل١ كرٝيح ك٦ٞؿكءة، مؿايح إٔبل٦يح كقةا٢ األظـاب رؾق كقي١ٮف
 ٌٚةايح( ٝ٪ٮات زبلث ٦٪٭ة إٔبل٦يح كقي٤ح ٔرشي٨ ٔ٪ٮاف)إننةء حتخ ادؼٍُ
بلَل ا٣ننةط ٨ٔ» ٦ة٩ى٫/  اذلم ادؼٍُ كٜٚ إيؿاف أزتاـ إىل اتلٞؿيؿ أمةر اإٔل
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 كقي٤ح ٔرشي٨ كد٧ٮي٢ إننةء احل٨٧ يف االظذضةصةت ا٩ؽالع ٦٪ؾ د٪ٛيؾق ثؽأ
 ثةق٥ ٩ةَٞح ادىؽرة الىعٙ ذ١ٮفكق ،كإل١رتك٩يح ككرٝيح ٌٚةايح إٔبل٦يح،
ؽد٬ة رة، اتلىةريط إوؽار لك٭ٮ٣ح ثذ٧ٮي٤٭ة َ٭ؿاف دٞٮـ ا٣يت األظـاب  قجٓ ٔك
، إوؽار٧٬ة د٥ وعيٛذةف ٦٪٭ة وعٙ،  مٮاٝٓ ٔرشة إَبلؽ قيذ٥ ظني يف ٕٚبلن

 أربٕح إَبلؽ د٥ ادؼٍُ، إَةر يف د٢٧ٕ كدل٧ٮاعت كأمؼةص جل٭ةت إل١رتك٩يح
ؽاد يذ٥ ظني يف ٦٪٭ة، إل١رتك٩يح مٮاٝٓ  يف خمذ٤ٛح ٦٪ةَٜ ك٨٦ ابلةيق، إلَبلؽ اإٔل

 ث٫ د٢٧ٕ ٦ة دٛٮؽ مؤقكيح كبإماك٩ةت كو٪ٕةء، كدٕـ، كظرضمٮت، ٔؽف، احل٨٧/
 زبلث إَبلؽ إىل ادؼٍُ ي٭ؽؼ ا٣ٌٛةايح ا٣ٞ٪ٮات كخبىٮص احل٧٪يح. ادٮاٝٓ
 كأػؿل ٪ةر(اد ٤ٔي٭ة)ٝ٪ةة ترشؼ إظؽا٬ة احل٧ين، اجل٧٭ٮر إىل مٮص٭ح ٌٚةايح ٝ٪ٮات

 ػبلؿ ثة٢ٕٛ٣ كد٥ اتلٞؿيؿ، حيؽد٬ة ل٥ ٔؿاٝيح ٝ٪ةة ٤ٔي٭ة ترشؼ حكاثلةثل ا٣ٕةل٥، ٝ٪ةة
 ا٣رتكيش تكبؽأ قةت( ىلع)اجلةي٢ ا٣ٞ٪ٮات ٬ؾق إظؽل إَبلؽ ادةًيني احلٮ٦ني

 إىل إًةٚح ٝىرية، زٮريح كأٚبلـ وٮر ٨٦ دبس٫ ٦ة ػبلؿ ٨٦ اثلٮريح تلٮص٭ةد٭ة
 مؼىيةت دتجٓ بل٪ة٩يح ٦٪٧ْح َؿيٜ ٨ٔ ثريكت، يف ي٧٪يني إٔبل٦يني دؽريت
بل٦يني، ٬ؤالء ٨٦ ادجؽٔني اقذ٧ة٣ح ىلع كا٢٧ٕ٣ إيؿاف، ىلع حمكٮبح  كا٣رتًلزي اإٔل

بل٦يني ا٣يكةر ٝٮل ىلع  الؿايف ك٩ْةـ ا٣ٕةـ، النٕيب ادؤد٧ؿ ٦ٓ ٤٧ٔٮا اذلي٨ كاإٔل
 «.تكذ٧ي٤٭٥ ص٭ح أم إىل قذؽٕٚ٭٥ إٝىةء اآلف يٮاص٭ٮف ظير وة٣ط،
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 ديوٍم عي اليني أًل دفاع

  الرافضي اهلجوه مي ودىياًم

 احلوثيني يد على

 



      176 
الهصرة اليمانية    

 

 ٟداٜأ ع٢ً ايساقضٞ اهلجّٛ َٔ دِٜٓٗ عٔ ايُٝٔ أٌٖ دقاع

 احلٛثٝني

 /ثةدلٚةع احل٨٧ أ٢٬ ٝةـ ظىت الؿاٌٚح ٤ٕٚذ٫ ٦ة أذ٠ؿ ،ادؾ٠ٮر ادلٚةع أٚى٢ أف ٝج٢
 َٮؿ يف اخل٧يين الؿٚي إىل ثةدلٔٮة احلٮزيني ثٞيةدة احل٨٧ راٌٚح حتؿًلخ ٣ٞؽ

٭ة؛ احل٨٧ ًؿ ٮف ٮف،قي ر  ؽى كيي  كخيُجٮف، حيةرضكف، ٔك  احلٮيث ظكني مبلزـ، كيٮٔز
ري٬ة  ثةلكُٮ ادكةصؽ كيأػؾكف دلةلك٭٥، يف اجلةس ٮفنى ٍ٘ كيى  الؿاٌٚح، ٠ذت ٨٦ ٗك
٨ ٔ٪٭٥ كاجلٛؿة ر٥، ٠ؿ٬٭٥ ٨٦ احل٨٧ أ٢٬ أكرث ٤ٔي٫ ث٧ة ٦جة٣ني ٗري ،كا٣ٞٮة  ٔك

 ٠سري ىلع ثةجلٛةؽ، كظل٥و  ،ك٨ٕ٣و  ،قت   ٨٦ ادبلزـ ٬ؾق يف ث٧ة ٦جة٣ني ٗري دٔٮد٭٥،
 .أػؿل كاحنؿاٚةت ًبلالت ٨٦ ٚي٭ة ٦ةك ،ا رقٮؿ وعةثح ٨٦

ةك ٌن ريق ادةؿ ٨٦ ميبنة مٮفؽ  ٞى يي  أي  ٧َٕٮا إذا ابلبلد، ةءكص٭ ٨٦ أ٫٩ يؿكف د٨ ٗك
  .٦٥ٕ٭ يذٕةكف أف يف

ةك ٌن ٮف أي  يٞذ٢،أك  يٛضؿ، أ٫٩ ٤ٔي٫ ي٭ٮف ٢ٛ٘٦، أ٫٩ يؿكف د٨ أق٤عح يٮٔز
 كي٧ؽك٫٩ ك٩ـااعت، ػىٮ٦ةت اجلةس نيكب ثي٪٫ ٨٦ إىلكٝؽ يأدٮف  كي٘ذةؿ،

ة اجلجةؿ؛ ىلع االقتيبلء كحيةكلٮف ث٢ ،قي٪رصك٫٩ أ٩٭٥ يٕؽك٫٩ كٝؽ ثةلكبلح،  ػىٮون
 خينٮف ا٣يت كادؽف ا٣ٞجةا٢ ىلع ك٤ُ٦ح ا٣ٕة٦ح، كاخلُٮط ا٣ُؿؽ ىلع ٤ُ٦ح اك٩خ إذا

 دؿل ٧١ٚة ٚي٭ة، كخي٪ؽٝٮف األق٤عح، ٚي٭ة كخيـ٩ٮف اجلجةؿ، ثٕي ينرتكف كٝؽ ،٦٪٭ة
 ٦ة أ٩لؿ ك٬ؾا كابلُل، كبة٣ٞٮة كاجلةر، ثةحلؽيؽ رٌٚ٭٥ إىل ثةدلٔٮة احلٮزيٮف صةء

 ٬ؾا ك٦ٓ ثة٢َ، ىلع ٬ؤالء يٞٮلٮف/ أل٩٭٥ كا٣٘رية؛ كادلي٨ الن٭ة٦ح أ٢٬ ٔ٪ؽ يلٮف
 اجلةس، مؿٚذؾ ٚكيٞذ٤ٮ٩٪ة، ٩ٞج٫٤ ل٥ كإذا ،(1)٢يٍ ٧ً ثةلىَّ  ثة٤َ٭٥ ٦٪٭٥ ٩ٞج٢ أف يؿيؽكف

                                                      

 .الى٧ي٢/ ٔىة ٤ٗيْح، كادؿاد/ ثة٣ٞٮة 
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 ٤ٔي٭ة كٝٓ ا٣يت احل٧٪يح ا٣ٞجةا٢ ٚٞة٦خ ٬ؤالء، د٭ؽيؽ حتخ ًف٩ج ٨٣ كا كٝةلٮا/
 يكذؽيع ث٧ة ٔنةاؿ كرؤقةء ٝجةا٢ منةيغ ٨٦ كص٭ةؤ٬ة ٦ٞؽ٦ذ٭ة كيف احلٮيث، ارضٮـ

 أٝكةـ/ ىلع ا٣ٞجةا٢ ث٫ ٝة٦خ ك٦ة احلٮزيح، ل٤ؿاٌٚح كالىؽ احلةؿ
 ٔبلفاإل ز٥ ،٦ة ماكف يف كأٔية٩٭ة ميؼ٭ة يؽ ىلع ا٣ٞجي٤ح اصذ٧ةع /األول اىلفً

 ،٬ؽر ٚؽ٫٦ آكاق ك٨٦ ٔ٪ؽ٩ة، ةظٮزيًّ  ٩ٞج٢ ال إ٩٪ة ا٣ٞجي٤ح/ ٚؿادأ كمك٧ٓ مؿأل ىلع
٠ٞجةا٢ ٨٦  ٝجةا٢ ٔؽة ٨٦ ٬ؾا ظى٢ كٝؽ ٬ؾا، ىلع د٪ه كزيٞح كحيؿركف

ري٥٬. ريؽة ٨٦ كٝجةا٢ ،ظةمؽ ٨٦ )ا٣ٕىي٧ةت(  ٗك
 ٨٦ ظى٢ ك٬ؾا كٚذ٪٭٥، ثؽٔ٭٥ ٣نرش صةءكا اذلي٨ احلٮزيني َؿد /اثلاين اىلفً

 صةء ٚٞؽ آنف، – ًٮراف ٝجةا٢ ثٕي ٨٦ ظى٢ ٦ة /ادسةؿ قبي٢ كىلع ٝجةا٢، ٔؽة
ح  اد٢ُ اجلج٢ ىلع يذ٧رتس ثٌٕ٭٥ كأػؾ اعمٮراء، يٮـ حلٞي٧ٮا ٮزيحاحل ٨٦ دل٧ٔٮ

 إَبلؽ ظىٮؿ ثٕؽ اجلج٢ ٨٦ كأ٩ـلٮ٥٬ ادٮاَ٪ني، ثٕي ٚذعؿؾ ًٮراف، ٦ؽي٪ح ىلع
 ٚإف الىجةح، إىل ٦٭٤ذل٥ ل٤عٮزيني/ اكٝةلٮ ٚذض٧ٕٮا ا٣ٞجةا٢، ثؾلٟ ٚك٧ٓ روةص،

 أف إال الٮاٚؽي٨ احلٮزيني ٨٦ اكف ٧ٚة أ٩ٛكل٥، إال د٤ٮمٮا ٚبل ذلٟ ثٕؽ ثٞيذ٥
 .!ا٣ٞذةؿ ادؤ٦٪ني ا كًلىف ارحت٤ٮا،

 ٝٮيح، ٝجةا٢ ٚي٭ة ا٣يت ادؽيؿيةت ثٕي ٚيف احلٮزيني، ٝذةؿ /اثلاىد اىلفً
 ٚي٭ة، ا٣ٞذةؿ ثذٛضري احلٮزيٮف ٝةـ قيُؿد٭٥، حتخ خيٌٕٮ٬ة أف احلٮزيٮف كيؿيؽ
 حمةْٚح يف ا٣ٞذةؿ ٚضؿكا ادسةؿ/ قبي٢ كىلع احلٮزيني، ىلع كارـي٧ح ادلااؿة ٚاك٩خ
 كبٕؽ ا٣ٞجةا٢، رؾق ا٣ْٕي٥ اجلرص كٌلف كٝةد٤ٮ٥٬، ٬٪ةؾ ا٣ٞجةا٢ ٚذعة٣ٛخ ،اجلٮؼ

ة ظضح، حمةْٚح يف ا٣ٞذةؿ كٚضؿكا ل٤ى٤ط، احلٮزيٮف ػٌٓ ذلٟ  ظضٮر، يف ػىٮون
 احلؽير دار ىلع احلٮزيح الؿاٌٚح أذؽاء كبٕؽ كًلٛ٭٥، ٣ٞذةر٥ ا٣ٞجةا٢ ٕخٚذض٧

 ٝةمٮا ظير دآمؿ؛ كأٌٚٓ دٕةم٢، كأبنٓ ٔذؽاء،ا ثأقٮإ ك٦٪ةرصي٫ )وٕؽة( ثؽ٦ةج
 كأدجٕٮا ادلكاء، كظجح ا٣٘ؾاء، ٧ٞ٣ح دػٮؿ ٦٪ٕٮا ظىت ادؾ٠ٮري٨، ىلع اتلةـ ثةحلىةر
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ة أٔؽكا راحلىة ٬ؾا ػبلؿ كيف ادكذ٧ؿ، ثة٣ٞ٪ه ذلٟ ة ٬ضٮ٦ن ٛن  اقذؼؽمٮا – ٔ٪ي
 ٠يؽ٥٬ كرد آ٦ةر٥، ا ػيت ك٣ل٨ ٚ٪ٛؾكق، –اكٚح  حبٮزد٭٥ اثلٞي٤ح األق٤عح ٚي٫
 احل٨٧ أل٢٬ ا٩لنٙ /كارضٮـ كا٣ٞ٪ه اإلصؿاَل احلىةر ٬ؾا إزؿ كىلع !حنؿ٥٬ يف
 كد٭ضريو  كترشيؽو  إثةدةو  ٨٦ ا٣ٕؿاؽ يف ادٮت ٚؿؽ قري ٚي٭٥ تكري احلٮزيح الؿاٌٚح أف
جيًٍغ  ث٧٪ةرصة ٝةمٮا أف إال احل٨٧ أ٢٬ ٨٦ اكف ٧ٚة ابلبلد، ٨٦  احلؽير ثؽار ٤ٔي٭٥ ال٧ى

 .جبة٫٬ هل صةق كاذلم ث٧ةهل، ٔ٪ؽق ٦ةؿ اذلم هل، ديّس ٦ة ظكت لكي  ثؽ٦ةج،
٢٧ ٬ؾا  كالن٭ة٦ح، كا٣٘رية ادلي٨ أ٢٬ ٨٦ احل٨٧، يف اجلةس دم٭ٮر ث٫ ٝةـ ٦ة دلي

 ٤ٔي٫ ٦ة ثيةف يف اجل٭ٮد ثؾؿ ٨٦ ا٥٤ٕ٣( )٤َجح ؿاؤ٥٬كقٛ الك٪ح ٧٤ٔةء ث٫ ٝةـ ٦ة كأ٦ة
ري ككقةا٤٭٥، كمؤا٣ٛةد٭٥، كحمةرضاد٭٥، ػُج٭٥، يف احلٮزيح، الؿاٌٚح  ٚ٭ٮ ذلٟ، ٗك

٨ كب٫ ْٔي٥، ا ٨٦ كدٮٚيٜ ٠جري، ص٭ةد  ٨٦ ػ مؾ ٨٦ إال ػ احل٧ين ادضذ٧ٓ حتىَّ
 احلٮزيح. الؿاٌٚيح ادلٔٮة ٗٮاا٢

 كبٕي ادلك٣ح، يف كا٣ٞيةدات ادكبٮ٣ني ثٕي ٦٨ ادلٚةٔيح اجل٭ٮد ٩نىس كال
 اخلُؿ أدرًلٮا اذلي٨ الىعٙ، أربةب كبٕي ادسٞٛني، كبٕي األظـاب، يف ا٣٘يٮري٨
 ارض٧ح ٨٦ كا٣ٕجةد ابلبلد ٨ٔ ادلٚةٔيح ص٭ٮد٥٬ ٩نىس ال ،احل٨٧ ىلع الؿاٚيض
 ادلاعء. ك٦٪َّة األصؿ، ا ٨٦ ٤ٚ٭٥ احلٮزيح، الؿاٌٚيح
 احلٮزيح الؿاٌٚح م١ؿ ٨٦ كاحلؾر حاحلْٞ زيةدة إىل ٨٧احل أ٢٬ ألدٔٮ كإين
٢ ٨٦ كا٣ٕجةد ابلبلد حتىني مٮاو٤ذ٭٥ إىلك كًليؽ٥٬،  ك٨٦ ٚي٭٥، الؿاٌٚح دٗٮ
 كدي٪٭٥ كأمٮار٥ كأٔؿاً٭٥ أ٩ٛك٭٥ ٨ٔ يؽإٚٮا أف ٤ٚ٭٥ الؿاٌٚح؛ ٤ٔي٭٥ أذؽت

 ٢ذً ٝي  ٨٦» /الؿقٮؿ ٝةؿ أذؽاا٭٥، ٨ٔ كرد٥٬ ٬ؤالء ٠ٙ ث٫ حيى٢ ث٧ة
 ،م٭يؽ ٚ٭ٮ د٫٦ دكف ٢ذً ٝي  ك٨٦ ،م٭يؽ ٚ٭ٮ دي٪٫ دكف ٢ذً ٝي  ك٨٦ ،م٭يؽ ٚ٭ٮ ٦ةهل كفد

 ٨٦ (4124)ر٥ٝ/ كا٣رت٦ؾم (،1442)ر٥ٝ/ داكد أثٮ ركاق .«م٭يؽ ٚ٭ٮ أ٫٤٬ دكف ٢ذً ٝي  ك٨٦
 كٝة٩ٮ٩نة رشاعن  ٤ٔي٫ دل٧ٓ ادلٚةع ٚ٭ؾا وعيط. ك٬ٮ ،زيؽ ث٨ قٕيؽ ظؽير
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ٞبلن  ؿٚنة ٔك  ٨٦ ميبنة ٬ؤالء ٨٦ يٞج٢ أف اآلػؿ كاحلٮـ ثة يؤ٨٦ اكف د٨ جيٮز ٚبل ،ٔك
 !لؤلٔؽاء ٧ٔبلء أ٩ذ٥ ثٞٮهل/ الؿاٌٚح ٬ؤالء يؽ٦ٖ أف اد٤ُٮب ث٢ كالكبلح، ادةؿ
 ٨٦ يشء أػؾ يف دٮرط ك٨٦ !كا٣ٛنت احلؿكب جتةر أ٩ذ٥ !كا٣ٕجةد ل٤جبلد ػٮ٩ح أ٩ذ٥

ؽ٥٬ ك٨٦ ميبنة، ر٥ ي٪ٛؾ كال ،ا إىل دةاجنة ،٤ٚي١ٙ الؿاٌٚح  ٚبل ٦ٕ٭٥ ثةتلٕةكف ٔك
 ا٣يت الٮرَح ٨٦ ٩ٛك٫ ي٪ٞؾ أف ٤ٔي٫ جيت ث٢ ذلٟ، ٨٦ بيشء ر٥ ييف أف هل جيٮز
  .ٚي٭ة كٝٓ

٭ة؛ احل٨٧ َٮؿ يف الؿاٌٚح صؿاا٥ كي٥٤ٕ كيؿل يك٧ٓ ذ٨ كا٣ٕضت ًؿ  ك٦ٓ ٔك
 ةـظُ ٨٦ ميبنة ثؾلٟ حل٪ةؿ كدلذ٫ٕ٧، ثبلدق ىلع اثل٘ؿات ر٥ كيٛذط ٦ٕ٭٥ يذٮاَأ ٬ؾا

 .٩ٞٮد كقبلح، ا ق٥٤ ق٥٤! ثني ٦ة اا٢،الـ ادل٩ية
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  بياىات مي طفاتمقت

  والزيدية اليني علناء

 احلوثية مواجٍة يف شاركٍم ومي
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 يف شازنِٗ َٚٔ ايزٜد١ٜٚ ايُٝٔ عًُا٤ بٝاْات َٔ َكتطفات

  احلٛث١ٝ َٛاج١ٗ

 ٬ٮ ٦ة إىل أمري ؛احلةصح إحل٫ دٔخ ٦ة ؾ٠ؿقذي  ا٣يت ٩ةتةابلي ٨٦ أٝذُٙ أف ٝج٢
ة احل٨٧ يف كاحلؽير ٪حالك   أ٢٬ ٧٤ٔةء ٝيةـ ٨٦ كادلاين ا٣ٞةيص ٔ٪ؽ ٤ٕ٦ٮـ  ٝؽي٧ن

ع٪ة ٧٠ة احل٨٧، يف النيٕح ٤ٔي٫ ٦ة إيٌةظةتث  ىلع احل٨٧ راٌٚح٠ذةث٪ة يف ذلٟ أًك
 ا٣ٛى٢ يف ٔ٪٭٥ أدم٤٪ةق ث٧ة كداعد٭٥ ٪حالك   أ٢٬ ٧٤ٔةء ٝةـ ظؽيسنةك ،الـ٨٦ مؿ

 اتلآمؿ أدرؾ ٝؽ  الٮاديع ا٣ٕبل٦ح ككادل٩ة ميؼ٪ة أف ذلٟ/ ىلع كزيةدة الكةثٜ،
 )النجةبثػ ادٕؿكؼ احلٮيث الؿاٚيض احلـب إننةء ايحثؽ ٨٦ احل٨٧ ىلع اإليؿاين
 الـلـاؿ وٕٞح ٠ذةث٫ يف ٝةؿ وٕؽة، حمةْٚح يف ادةيض ا٣ٞؿف تكٕينيةت يف ادؤ٨٦(
زتاؿ الؿٚي أثةَي٢ ٣نكٙ ا؛ إيؿاف راٌٚح ا صـل ال» (/2/155) كاأل  ٚٞؽ ػرين

٩خ٠ى   ك٦٪٭٥ يىٌل، ال ٨٦ ٦٪٭٥ ضؿـ؛اد النجةب احلٞيٞح يف ك٥٬ ادؤ٨٦، النجةب احل٨٧ يف ٮَّ
 ٥٬ ر٥ ك٣يف إيؿاف، ٨٦ يأدي٭٥ ٦ة يأك٤ٮف ل١٪٭٥ ثة٣نكةء، ادٛذٮف ك٦٪٭٥ ثةلّسٝةت، ادذ٭٥

 /ٚي٭٥ ا ٝةؿ ث٨٧ إيؿاف راٌٚح أمج٫ ٧ٚة أيؽي٭٥، ٨٦ د٤ٛذٮا ادةدة دأػؿت كإذا ،ادةدة إال
ََ  إِنَّ ﴿ ِي ْ  ٱَّلَّ ًۡ  يُِفُِلٔنَ  َزَفُروا ُٓ َ َنٰل ٌۡ

َ
ْ ِِلَ  أ وا ِ   َشبِيوِ  َغَ ُطدُّ ا ٱّللَّ َٓ ًَّ  ـََصيُِفُِلَٔج ًۡ  حَُسٔنُ  ُث ِٓ  َغيَۡي

ة    «.[73 ٧ٔؿاف/ ]آؿ﴾ُحۡؾيَُتَٔن   ًَّ ثُ  َخِۡسَ
 ؛اآلف ٬ٮ ٧٠ة احل٨٧ إىل اخل٧يين الؿٚي احلٮزيني صؿ ميؼ٪ة رأل كلٮ /كُيُج 

٧٤ةء احل٨٧ دمٕيح ٧٤ٔةء ٥٬ ك٬ة ،ال ٠يٙ ذ٠ؿق، قجٜ ذة أمؽ ٬ٮ ٦ة ٚي٭٥ ٣ٞةؿ  ٔك
ري٥٬ الـيؽيح  ىلع كدآمؿ رضاأل يف كإٚكةد ًبلالت ٨٦ ٤ٔي٫ ٥٬ ٦ة يبي٪ٮف ٗك
 يؽيٟ/ ثني ْل ك٬ة ثية٩ةد٭٥؟! ثٕي رسد ٨٦ ل٤ٞةرئ قيذٌط ٧٠ة ،كا٣ٕجةد ابلبلد
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 كٚي٫/ ادلك٣ح، ىلع خبؿكص٫ احلٮيث إدا٩ح يف احل٨٧ ٧٤ٔةء دمٕيح ٨٦ وةدر /األول ابليان
 إحل٫ ك٨٦ احلٮيث ادلي٨ ثؽر ظكني د٧ؿد بكجت وٕؽة ْٚححمة م٭ؽد٭ة ا٣يت األظؽاث فإ»

 اختةذ احل١ٮ٦ح ىلع ٥ى ذَّ ظى  ادذ٧ؿدكف ث٫ ٝةـ ةص٪ةاين  ٧ٔبلن  د٧س٢ ،ةزة٩ين  إحل٫ ك٨٦ ككادلق ،أكالن 
ٞن  ؛ا٣ٞة٩ٮف ٨ٔ اخلةرصني كردع ،اتل٧ؿد ثإخةد ال١ٛي٤ح اإلصؿاءات  لرلقذٮر ةَج
ٚن  ٦٪٫ ك٣يف .اجلةٚؾة كا٣ٞٮا٩ني  ادضذ٧ٓ أث٪ةء ٨٦ ٦ٕي٪ح رشحيح أك ةاٛح٣ُ ةاقذ٭ؽا

 كاألمؿ ،كاع٦ذ٭٥ ادك٧٤ني كألا٧ح كلؿقٮهل  اجلىط ثٮاصت ةكٝية٦ن  ،احل٧ين
 يٌل/ ٦ة ىلع يؤًلؽكف احل٨٧ ٧٤ٔةء ٚإف ،اد٪١ؿ ٨ٔ كاجلٔل ثةدٕؿكؼ

 ٨ٔ كػؿكج ٚذ٪ح ٨٦ ي٧س٫٤ دة ؛ثة٣ٞٮة اجلْةـ ىلع كاخلؿكج اتل٧ؿد إدا٩ح -4
 يحاحل٧٪ اجل٧٭ٮريح كدقذٮر ،ادذٮادؿة اجلجٮيح كالك٪ح ؿي٥ال١ ا٣ٞؿآف ٩ىٮص

 ..كٝٮا٩ي٪٭ة.
 النٮرل كػة٣ٛٮا ،كا٣ُةاٛيح ا٣ٕ٪رصيح كأذ٠ٮا ،ا٣ٛذ٪ح أزةركا ٨٦ ؽي٪ٮفيى  ا٧٤ٕ٣ةء إف -4
 ٨٦ ٩ٞبلن .«ٜا٣ُؿي كإػةٚح ،كاألمٮاؿ ادل٦ةء رإ٬ؽا يف كتكبجٮا ،كا٣ٞة٩ٮف كادلقذٮر كاجلْةـ

 .(724-746)ص/ احل٨٧ يف النييع اتل٧ؿد ..كاحلضؿ الـ٬ؿ ٠ذةب
ٕن  اصذ٧ةاعن  احل٨٧ ٧٤ٔةء دمٕيح ٔٞؽت» كٚي٫/: اثلاين ابليان  ٨٦ /ا٣ٛرتة يف ةمٮق

 حمةْٚةت ٨٦ أٌٔةا٭ة ٨٦ ٔؽدنا ٥ً ـ2004 ٚربايؿ 2-46 /ادٮاٜٚ ،4125٬ وٛؿ 4-2
ةع تلؽارس اجل٧٭ٮريح  ثٕي يف كجيؿم صؿل ٦ة اجل٧ٕيح دةثٕخ أف ثٕؽ األًك

 كإ٬بلؾ لؤلركاح كإز٬ةؽ لرل٦ةء قٟٛ إىل أدت أظؽاث ٨٦ وٕؽة حمةْٚح ٦ٜ٪ةَ
 ا٣ُةٔح. ٨ٔ كػؿكج ل٧٤ىة٣ط كدُٕي٢ ل٤كبي٢ كُٝٓ ل٧٧٤ذ٤اكت

 كاٝيع... ٦ربر أك ،ٝة٩ٮين مكت٪ؽ أك ،رشيع مكٮغ دكف ذلٟ لك
 ٩ةجتح وٕؽة ٦٪ةَٜ ثٕي يف الٌة٣ح ا٣ٕ٪ةرص د٤ٟ أزةرد٭ة ا٣يت ا٣ٛذ٪ح مؿد إف

 أٚكؽت ك٦ٞةوؽق كٝٮأؽق الرشع ٦ٞذٌيةت ٨ٔ ثٕيؽة ك٦٪ة٬ش رأٚاك دبين ٨ٔ
ريت ٔٞٮر٥  ٦٪١ؿة... كإٔٚةؿ ػةَبح ذةرقةت إىل كدٕٚذ٭٥ ،دي٪٭٥ مك٧٤ةت ٨٦ ٗك
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 ر٥ ا٧٤ٕ٣ةء حبٮار اثذؽاء ٔؽة كَؿؽ ثٮقةا٢ احلضح ٤ٔي٭٥ ادلك٣ح أٝة٦خ ٣ٞؽ
 لك ٨٦ حالٮقةَ جلةف ثإرقةؿ مؿكرنا كأٚاكر مج٫ ٨٦ ثأذ٬ة٩٭٥ ٤ٜٔ ٦ة كدظي
 ك٦ة ،- ا ظ٫ْٛ - اجل٧٭ٮريح رايف ثٕٛٮ كا٩ذ٭ةء االصذ٧ةٔيح كالرشااط ا٣ٛبةت
 كل١٪٭٥ ،٦٪٭ة د٭ؽـ ٦ة كب٪ةء ،ل٧٧٤ذ٤اكت كدٕٮيي ل٤كض٪ةء إػؿاج ٨٦ ٤ٔي٫ دؿدت

 اجلعٮد.ك ثةجل١ؿاف كالٮٚةء ،ثةإلقةءة اإلظكةف كاص٭ٮا
 ،ي٪ترش أف رش٥٬ل يرتؾ كال ،٦٪١ؿ٥٬ ٨ٔ الك١ٮت جيٮز ٚبل /لك٫ ٬ؾا كبٕؽ
 يكذ٧ؿ... أف كبلة٤َ٭٥

 ؛ثى٤ح احل٨٧ إىل د٧خ ال ا٣يت ادذُؿٚح كادٕذٞؽات األٚاكر د٤ٟ أف كيؤًلؽكف
 ادكت٪ري ادذعؿر اإلقبلَل ا١ٛ٣ؿ ٨٦ كا٤ُ٩ٜ ،آ٨٦ كاحل٧١ح اإلي٧ةف ي٨٧ فإ إذ

 اتل١ٛري أك اد٧ٞٮت ا٤٘٣ٮ أك ٣ٞٮؿ اتلعزي أك ادؾ٬يب اتلٕىت ٨ٔ ابلٕيؽ
 ...ادكتجيط
 ٨٦ ذللٟ دة ؛األ٨٦ كبكٍ ،ا٣ٛذ٪ح داثؿ ُٝٓ ثأ٧٬يح ادلك٣ح ا٧٤ٕ٣ةء يٮيص 

 األ٦ح. ظيةة يف ثة٣٘ح أ٧٬يح
 كيل َةٔح ككصٮب ،اإلقبل٦يح الرشيٕح ثأظاكـ اال٣زتاـ ىلع ا٧٤ٕ٣ةء يؤًلؽ 

 دذٮىل ا٣يت ،اإلقبل٦يح الرشيٕح ٨٦ اد٪بسٞح كا٣ٞٮا٩ني ثةدلقذٮر كاتلٞيؽ ،األمؿ
ؽـ ،ادلك٣ح قكةتمؤ دُجيٞ٭ة  ٤ٔي٭ة. اخلؿكج ٔك

ةق حيج٫ دة اجل٧يٓ ا كٜٚ  دليت ق٧يٓ إ٫٩ كيًؿ
 ـ20/2/2004 /ادٮاٜٚ ،2/2/4125٬ /ثذةريغ وةدر
 (.464-464)ص/ كاإل٤ٝي٧يح الٮَ٪يح كخمةَؿ٬ة احلٮزيح ٨٦ ٩ٞبلن 

 
 ٩ى٫/ ك٬ؾا /الؾيػيث غيٍاء ةيان

َِّاِس  ةََلٰؼ   َهَٰذا﴿ ْ َوِِلُِ ّىِي  .﴾ةِِّۦ َذُروا



 

                                                                                                            185 
يف بياى ما احتوته مالزم زعيم الطائفة احلوثية مو ضالالت إيرانية

ري٥٬ الـيؽم ادؾ٬ت أث٪ةء اكٚح إىل  ا كٚٞ٪ة اإلقبل٦يح األ٦ح أث٪ةء ٨٦ ٗك
َخذَ  ِإَوذۡ ﴿ / ٝٮهل يف ا ألمؿ اقذضةثح /كإيةك٥

َ
ُ  أ ََ  ٌِيَثٰقَ  ٱّللَّ ِي ْ  ٱَّلَّ ٔا وحُ

ُ
 أ

ۥ ٱۡىِهَتَٰب  ُّ َِّ َِّاِس  ََلُبَّيِنُ ۥ َوَّل  لِي ُّ َُٔ ٍُ ََ  إِنَّ ﴿ دٕةىل ك٣ٞٮهل ،[454 ٧ٔؿاف/ آؿ]﴾حَۡسُخ ِي  ٱَّلَّ
ٔنَ  ٍُ ٓ  يَۡسُخ ا َُزۡۡلَا ٌَ

َ
ََ  أ َدىٰ  ٱۡۡلَّيَِجِٰج  ٌِ ُٓ ۡ َ   َوٱل ا َبۡػدِ  ٌِ ٌَ  ُّ ٰ َِّاِس  َبيَّجَّ ْوَلىهَِم  ٱۡىِهَتٰبِ  ِف  لِي

ُ
 أ

 ًُ ُٓ ُِ ُ  يَۡيَػ ًُ  ٱّللَّ ُٓ ُِ ٰػُِِٔنَ  َوَيۡيَػ  ثؽٔح وةظت ا٩ذ٭ؿ ٨٦» /(ص) ك٣ٞٮهل ،[426 ابلٞؿة/]﴾١٥٩ٱىلَّ
 ا٣ٕةل٥ يْ٭ؿ كل٥ ابلؽع ّ٭ؿت إذا» /(ص) ك٣ٞٮهل ،(1)«ةكإي٧ة٩ن  ةأ٦٪ن  ٤ٝ٫ج ا مؤل

  .(2)«أدمٕني كاجلةس كادبلالح ا ٣ٕ٪ح ٤ٕٚي٫ ،٫٧٤ٔ
 ظكني كدٮزيٕ٭ة ثنرش٬ة يٞٮـ ا٣يت ادبلزـ يف ّ٭ؿ كدة» ٝةلٮا/ ادٞؽ٦ح ذ٠ؿ كبٕؽ

 كًلذت ٕرتة،ا٣ أا٧ح ٠ذت ٝؿاءة ٨٦ ثةتلعؾيؿ ٚي٭ة يرصح ا٣يت كأدجة٫ٔ ادلي٨ ثؽر
 كإحلل٥ ،ا٫ٞٛ٣ كأوٮؿ ادلي٨ أوٮؿ ٠ذت اخلىٮص كص٫ كىلع ،ة٧ٔٮ٦ن  األ٦ح ٧٤ٔةء
  /ذلٟ ٨٦ ٩ىٮو٫ ثٕي

ؽق ا ٦ٕؿٚح " تكُلم٤ـ٦ح  يف ذ٠ؿق ٦ة -4 يؽق كٔك  ٔرش اخلةمف ادلرس كٔك
 ث٪ة كإذا األػري يف أ٩ٛك٪ة كصؽ٩ة ز٥» /هل الك٫٦ قيةؽ يف ٝةؿ ،ا٣ٕةرش الكُؿ 24 ص
 أوٮؿ ١٠ذت ،آػؿ٬ة إىل أكرة ٨٦ ،ةلكين  ًبلؿ ْل كإذا ٠ذت ٦ٓ أية٦٪ة ٩ُٞٓ ٠٪ة

 رضب كراء ،الـيؽيح ٕٝٮد كراء ،٤ٔي٫ حن٨ ًبلؿ لك كراء ْل كإذا ،ثٞٮأؽق ا٫ٞٛ٣
 اكف ة٧َّٔ  ةلكين  ةاػذبلٚن  ختذ٤ٙ ا٣يت ،الـيؽيح دلل ادذؽ٩يح الؿكظيح ٬ؾق كراء ،الـيؽيح

 كْل ،ٚي٭ة ادلركس ك٩ؿاصٓ نك٭ؿ ا٣يت كْل ،٥كميٕذ٭ ابليخ أ٢٬ ٨٦ الكةثٞٮف ٤ٔي٫
  .الك٫٦ ا٣غ .«..ادكةصؽ كاٝٓ ٨ٔ أثٕؽ٬ة ك٦ة ادكةصؽ اىل حن٤٧٭ة ٨٦ ْل

                                                      

ح٬ؾا احلؽير ٝةؿ ٔ٪٫ ا٣ٕبل٦ح ادبلَّ ٌٔل ا٣ٞةرم يف ٠ذةث٫   ٔٮ ح يف األػجةر ادًٮ  األرسار ادؿٚٔٮ
ٮع136)ر٥ٝ/   .(/ مًٮ

 دةريغ دمنٜ(، كاث٨ ٔكة٠ؿ يف 4721)ر٥ٝ/ اجلة٦ٓ ألػبلؽ الؿاكم كآداب الكة٦ٓأػؿص٫ اخلُيت يف  
. كٝةؿ ا٣ٕبل٦ح األبلةين يف 21/50) (/ 4203)ر٥ٝ/ الٌٕيٛح( ٨٦ ظؽير ٦ٕةذ ث٨ صج٢ ريض ا ٔ٪٫ مؿٚٮاعن

 كي٘ين ٨ٔ ٬ؾي٨ احلؽينني/ ٦ة صةء ٨٦ األظةدير الىعيعح ادذاكزؿة يف ٬ؾا ابلةب. .٦٪١ؿ
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 الكُؿ (43/ص) ادلينيح ا٤ٕ٣ٮـ َبلب مكؤكحلحتكُلم٤ـ٦ح  يف ذ٠ؿق ٦ة -2
 دأمٌل ػبلؿ ك٨٦ ال١ؿي٥ ل٤ٞؿآف دأمٌل ػبلؿ ٨٦ أمٕؿ أ٩ة» /ٚي٭ة ٝةؿ ٔرش، اثلة٨٦

 ٨٦ أقٮء اذل٣ح ٨٦ ظة٣ح دٕيل الـيؽيح أف /ػ ال١سري ٔ٪ؽ ةخمُبن  أكٮف كٝؽ ػ ٓل٤ٮاٝ
 ظة٣ح دٕيل لك٫، كدلذ٧ٕ٪ة ٧٤ٔ٪ة كَبلب ٧٤ٔةؤ٩ة رسااي٢،إ ثين ىلع رضبخ ا٣يت
  .الك٫٦ ٣غإ .«...ارسااي٢ ثين ىلع رضبخ ا٣يت ٨٦ أقٮء اذل٣ح ٨٦

 أف أٔذٞؽ ةىين مؼ أ٩ة» /ٔرش اثلةين الكُؿ (44/ص) ،٤ـ٦حاد ٩ٛف يف كٝةؿ
٨ ،ا دي٨ ٨ٔ كأثٕؽ٩ة ا، ٠ذةب ٨ٔ كأثٕؽ٩ة رضب٪ة ٦ة أقٮء ٨٦  اجلْؿة ٔك

 ،ا٫ٞٛ٣ أوٮؿ ٥٤ٔ ٬ٮ  ا ٨ٔ ثٕؽ٩ةكأ ،كادلي٨ ل٤عيةة الىعيعح
 صةء اذلم الالكـ ٥٤ٔ كإف ا٣ٛ٪ٮف، أقٮء ٨٦ ٬ٮ ا٫ٞٛ٣ أوٮؿ ٨ٚ إف /أٝٮرة ثرصاظح

 ا، ٨ٔ أثٕؽد٪ة الكيئ الٮاٝٓ ٬ؾا إىل ث٪ة أدت ا٣يت األقجةب أقٮء ٨٦ ٬ٮ ادٕزت٣ح ث٫
 .ا٣غ .«..أ٩بيةا٫ ٨ٔ رقٮهل، ٨ٔ أثٕؽد٪ة

ري  أ٦ري دلف ٨٦ ،ابليخ أ٢٬ أا٧ح ثذ٤ٌي٢ درصح ا٣يت األٝٮاؿ ٨٦ ذلٟ ٗك
 يذ٭ض٥ كا٣يت ٬ؾا، ٔرص٩ة كإىل ،ابليخ أ٢٬ ثأا٧ح اكمؿكرن  ،الكبلـ ٤ٔي٫ ٌٔل ادؤ٦٪ني

 ٨٦ يؾ٠ؿق كٚي٧ة ،ةػىٮون  الـيؽيح ٧٤ٔةء كىلع ة،٧ٔٮ٦ن  االقبلـ ٧٤ٔةء ىلع ٚي٭ة
 أ٢٬ ىلع ثةثل٪ةء الٮاردة ا٣ٞؿآ٩يح اآليةت د٪ةيف ا٣يت الٌبلالت ٨٦ ادجُ٪ح األٝٮاؿ
 ٦يتأ ٨٦ َةاٛح دـاؿ ال» كظؽير .ادذٮادؿ ٤ٞنياثل ظؽير كد٪ةيف ،ادُ٭ؿي٨ ابليخ

 ٨٦ الٌةؿ ث٢ ،ًةالًّ  يلٮف ال كرقٮهل ا ٤ٔي٫ أزىن ٨٧ٚ ،«ّة٬ؿي٨ احلٜ ىلع
 .األ٦ح كإدمةع كرقٮهل ا ػة٣ٙ

 ًبلالت ٨٦ اتلعؾيؿ ،أق٧ةؤ٥٬ اتلةحلح الـيؽيح ٧٤ٔةء رأل /حلػم ٌا ىلع فتِاءً 
ؽـ كأدجة٫ٔ، ادؾ٠ٮر  كإىل ابليخ أ٢٬ إىل د٧خ ال ا٣يت كإٔٚةهل ثأٝٮاهل ٘رتارا٣ ٔك
 كال التكالٌبل ابلؽع د٤ٟ اىل اإلو٘ةء جيٮز ال كأ٫٩ ثى٤ح، الـيؽم ادؾ٬ت
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ة كال رة، اتلأييؽ  لزل٦ح، ثؿاءة ك٬ؾا (٦٪٭٥ ٚإ٫٩ ٦٪ل٥ يذٮر٥ ك٨٦) ث٭ة، الًؿ
 /ادٮٜٚ كا اتلج٤يٖ،، كاصت ٨٦ ا أ٦ةـ كخت٤ه

 اد٪ىٮر حم٧ؽ حم٧ؽ      ةَلػػالن ؽػػػأح        ؽػادؤي ةسػٔج حٮد
 ادلي٨ رشؼ ١ؿي٥ٔجؽال إق٧ةٔي٢       ؽػػزي ؽػحم٧ ظك٨      ٤يذحٚ حؽأ ث٨ وبلح
 احل٧ـم ظك٨ حم٧ؽ     ٌٔل أثٮ أحؽ ظك٨     ؿمػػا٣ٕض ٌٔل حم٧ؽ
 .(716)ص/ كاحلضؿ الـ٬ؿ ٨٦ ٩ٞبلن . ارةدم ٔجؽا ظك٨ حم٧ؽ
ـصؿكف ثل٧٤ح كلٮ ٔؿَّصٮا ٬ؤالء حلخ /كُيُج   دلٛريق يف احلٮيث ةظكي٪ن  ث٭ة ي

 .١ٛري٥٬ثذ ١ٚيٙ ٦ذ٪ٞى٭٥، صؿـ ٨٦ ٦ٕؿكؼ ٬ٮ دة الىعةثح، ٨٦ ل١سري

 ٚعصابت٘ احلٛثٞ حشني يف ايكّٛ نباز يبعض أقٛاٍ

 ث٤٭ضح ٦ذعؽزنة وٕؽة يف الـيؽيح أظؽ احلٮيث ا٣ْٕي٥ ٔجؽ حم٧ؽ ٝةؿ
 ك٥٬ يك٧ي٭٥)دلة٬ؽي٨( اذلم ٨٦ أدٕضت أ٩ة» /احلٮزيني ٨ٔ )وٕؽة(حمةْٚح

 قأتل٫/ أمؿيلة!! حيةربٮا ٔضيت كل٧٤ؤ٦٪ني، كلؿقٮهل  حمةربني ٦٪ةٚٞني م٤عؽي٨
 ا٧٤ٕ٣ةء كأكحلةء كرقٮهل ا أكحلةء ،ادؤ٦٪ني حيةربٮا مٕيت، ػةيل ٝةؿ/ أثٮؾ؟ ٨٦

  حمةربني ٦ٛرتي٨ ٠ؾاثني النجةب ٬ؤالء كإرسااي٢، أمؿيلة حيةربٮا كٝةلٮا/
 احلني، ذا ٨٦ ٦ة٥٬ ق٪ح، ٔرشي٨ ٝج٢ ٨٦ كرقٮهل ا كأٔؽاء كل٧٤ؤ٦٪ني، كلؿقٮهل

 مؿدؽي٨ أ٩٭٥ كىلع ،النجةب كٛؿ ىلع لك٭٥ ٦ُجٞٮف ا٧٤ٕ٣ةء أف كظكجل٥
 ا٧٤ٕ٣ةء، قة٠ذني ق١خ، احلني ذا أظؽ رأيذٮا كإذا ابليخ، أ٢٬ ٦ؾ٬ت ٨٦ كػةرصني

 ٤ٔي٭ة راظٮا ٝجي٤ح حتؿًلخ لك٧ة حتؿًلٮا، ظني أثرصدٮا يذعؿؾ كاظؽ لٮ داريني أل٩٭٥
 رازح ٨٦ اعـ، قت٪ٛةركا كاقذرصاخ ثبلد، لك ٨٦ ٤ٔي٭ة زظٛٮا ٝؽـ، حتؿًلٮا دم٫ٕ،
 ٨٦ ًعيةف، ك٨٦ قعةؽكإ كص٭ٮزم ظ٤يف كببلد ػٮالف كببلد ةٔحدم كببلد كخؿ

 ىلع أ٤٬٭ة، ىلع كابليٮت كادكةصؽ ادؽارس كدمؿكا ،ادؤ٦٪ني ثبلد ٗـكا ماكف لك
ـك٬ة كاألَٛةؿ، كا٣نكةء احليٮا٩ةت  كادؽراعت ادلثةثةت كػٛيٛح، زٞي٤ح ثٞٮات ٗك
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 خكني ك٦ٕ٪ة صؿار، كصيل تكادٕؽال كاخلٛيٛح اثلٞي٤ح كالؿمةمةت كادىٛعةت
 كإرسااي٢، أمؿيلة حيةربٮا إ٩٭٥ كٝةلٮا/ ك٣ٞٙ ظٞٙ لك ٨٦ ٤ٔي٭٥ جت٧ٕٮا ٩ٛؿ

 أكؿ كإ٩٭٥ ...مؿيلٰأ ٝذ٤ٮا ٝؽ ٦ة كا ،أمؿيلٰ ظةربٮا ٦ة ال١ؾاثني، ادٛرتي٨
 كال مؿيلةا اعثيؾ٠ؿ ٦ة إٔبلف، ٤ٔي٭٥، احلؿب كاآلف ،األمؿيليني أصةب ٨٦

 ال١ؾب كا٩ذٓل كدمةٔذ٫، احلٮيث ا٣ْٕي٥ ٔجؽ حم٧ؽ ىلع ؿباحل إٔبلف ارسااي٢،
 كإرسااي٢، أمؿيلة حيةربٮا إ٩٭٥ كيٞٮلٮا/ كي٪ةٚٞٮا ثي١ؾثٮا ك٥٬ كاجلٛةؽ، ظٞ٭٥
 ٨ٔ وةدي٨ ا٧٤ٕ٣ةء إف كٝةلٮا/ ا٧٤ٕ٣ةء، يكجٮا كرصٓ ٦ٕ٭٥، ا٧٤ٕ٣ةء إف يٞٮلٮا/ كمؿة
 دٕٮدكا ٝؽ أل٫٩ ...٤ي٭٥ٔ ٝٮاد٭٥ كمٮص٭ني حمةربني ثأ٩٭٥ وةرظٮا ز٥ ،ا قبي٢
 ٝي٧ح كال ٔ٪ؽ٥٬ لئلقبلـ ٝي٧ح ال ٦٪ةٚٞني ٠ٛةر ٦ٛرتي٨ ٠ؾاثني إ٩٭٥ ٦٪٭٥ اجلةس
 ثةدلـ اقذ٭ة٩ٮا اإلي٧ةف، حبؿ٦ح اقذ٭ة٩ٮا اإلقبلـ حبؿ٦ح اقذ٭ة٩ح ادؤ٦٪ني، دل٦ةء

 أ٢٬ ٦ؾ٬ت أذلٮا ابليخ، أ٢٬ ث٧ؾ٬ت اقذ٭ة٩ٮا ا٧٤ٕ٣ةء، ثأٔؿاض اقذ٭ة٩ٮا احلؿاـ،
 ٦ة ابليخ، أ٢٬ ٦ٞؽقةت كقجٮا ابليخ، أ٢٬ ٠ذت كقجٮا ابليخ، أ٢٬ قجٮاك ابليخ،

 ىلع كدٕؽكا ،اكٚح ادؤ٦٪ني ػٮٚٮا ٔ٪ؽ٥٬، ظؿ٦ح لئلقبلـ كال ٝي٧ح، اإلقبلـ يف ر٥
 ا٣ٌف ثة اذلم ثةلنؼه أ٩ة ٦ة ...يْٛؿكا ك٨٣ ،ا٣ٕضـ إال ٦ين رد٥٬ ٦ة أ٩ة ،أٔؿاً٭٥

 كا الؿ٦ةد، كقٙ ذةدا٣ٞ ػؿط دكف اصة٬ؽ٥٬ ٢ٝ ٦ة كا، ال ال، ر٥، ّ٭ؿم
 ٦ٕىن رة كال إرسااي٢، ٨٦ أ٨ٕ٣ كإ٩٭٥ كاجلىةرل، احل٭ٮد ص٭ةد ٨٦ أ٢ٌٚ ص٭ةد٥٬

 احل٭ٮد ٨٦ كأجنف ،ثبلد٩ة ظٜ احل٭ٮد ٬ةذكال ،مٮصٮدي٨ دامٮا ٦ة إرسااي٢ ص٭ةد
 ٨٦ اإلقبلـ رضبٮا ابليخ، أ٢٬ أٔؽاء ا٣ٕؿب، ي٭ٮد األ٦ح، ٬ؾق دلٮس ٦٪٭٥، كأػجر

 ال١ٛةر، ٬ةذكال احل٭ٮد، ٨٦ أػجر اإلقبلـ، ثيٌح داػ٢ ٨٦ اإلقبلـ رضبٮا ٫،داػ٤
٧ةؿ، ٠ٛةر  ك٬ؾا ،ادؤ٨٦ دـ أظ٤ٮا اإلقبلـ، ٨٦ بيشء ٦ذٞيؽي٨ ٥٬ ٦ة أل٩٭٥ اأٔل

ٌََ﴿/ح٪َّ كالك   ل١٤ذةب خمة٣ٙ ِ  مُ  َحۡلُخۡو  َو ٌِ ا اۡؤ ِد  ٍّ َخَػ ًُ  ـََجَزآُؤهُۥ ٌُّ َِّ َٓ ا اَخِِٰل   َج َٓ  وََؽِضَب  ذِي
ُ ٱ ۥ َغيَۡيِّ  ّللَّ ُّ َِ َغدَّ  َوىََػ

َ
ٍ   َغَذاةًا َُلُۥ َوأ  ز٥ مؤ٨٦، ز٥ ادؤ٨٦، ٝذ٤ٮا ،[67ا٣نكةء/]﴾٩٣ اَغِظي
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 ادؤ٦٪ني كٝذ٤ٮا ا٣ٞؿيح، ٬ةدم ٌٔل احلٜ/ ث٘ري مؤ٨٦ ٨٦ ك٥ ٝذ٤ٮا يٮـ، لك مؤ٨٦
 ال اخلٮؼ ٨٦ وةظج٭٥ ٝذ٢ ذم ٨٦ يذؼربكا يت٪ة٬كٮا اعد ٦ة ادلـ أكحلةء أف ظؽ إىل

 ثٕؽ النجةب ٝذ٤٭٧ة اذلي٨ الن٭يؽي٨ ٩ـكر احلٮـ رظ٪ة ظني رأيذٮ٩ة أ٩ذٮا ٧٤ٮق،يل
 أظيي أميت أ٩ة اخلٮؼ، ٨٦ ٝذ٤٭٥ ذم ٨٦ خيربكا أ٤٬٭٥ يت٪ة٬كٮا ٦ة ا٣٘ؽيؿ؟ ٔيؽ

 .«يؽرم كُلن  ،الؿاٝؽ يؾ٨٬ دة ،٩ذ٭ةرب كال ٩ـكر٥٬ ،ا٣ٌٞيح
كقيأيت ثةب  احلٮزيني، ثذ١ٛري مؿة ٨٦ أكرث اتلرصيط ىلع امذ٢٧ ادٞةؿ ٬ؾا /كُيُج 

 .مكذ٢ٞ يف احلل٥ ىلع الؿاٌٚح
 ٌٔل احل٧٪يح اجل٧٭ٮريح رايف ـأ٦ة لك٧ذ٫ يف الؿٝييح الؿزاؽ ٔجؽ أحؽ كٝةؿ

ح، ي٧س٢ ال ،أٚاكرق هل ٬ؾا الؿص٢» /احلٮيثظكني  ٨ٔ ٦ذعؽزنة وة٣ط ٔجؽا  ادض٧ٔٮ
 ٧٤ٔةا٪ة ٠جةر أف ٬ؾا ىلع حل٢كادل رأي٫، هلك ٦٪٭ض٫، كال أٚاكرق كال الـيؽم ادؾ٬ت ي٧س٢ كال

 (.237)ص/ كاحلضؿ الـ٬ؿا٩ْؿ «ينذ٭ض٫ ك٦ة يٞٮهل، ك٦ة قآراء ٚ٪ؽكا ثية٩ةن  أوؽركا
 احلٮيث ظكني ثؽأ» ذ٦ةر/ حمةْٚح ٦ٛيت األكٮع ا٣ٕـم حم٧ؽ ا٣ٞةيض كٝةؿ

ٓ  ثٕيؽة أقك٭ة، ٨ٔ ػةرصح ،الـيؽيح ل٤ٞٮأؽ خمة٣ٛح ادبلزـ د٤ٟ كنرش ،مبلزـ ثًٮ
 إ٧٩ة وعيط، ٩جٮم ظؽير كال رشيع، ثؽحل٢ تكذ٧ؽ ال ادلي٨، ىلع ؿيجحٗ احلٜ، ٨ٔ
 النجةب ٨٦ ا٣ٕؽيؽ ىلع ي٢٤ٌ أف ادبلزـ ثذ٤ٟ اقذُةع ،م٤ٛٞح كأٝٮاؿ آراء ْل

٪ؽ٦ة ثة٫ٞٛ٣، كال ،ثة٥٤ٕ٣ كال الاكم٢، ثة١ٛ٣ؿ ٦ذعى٪ني يلٮ٩ٮا ل٥ اذلي٨  كو٤خ ٔك
ؿاءات ٦ٓ ادبلزـ د٤ٟ إحل٭٥  ٬ؤالء؛ َؿيٜ ٨ٔ دأدي٭٥ اك٩خ ا٣يت كادةديح ادةحلح اإٗل

 ٔؽي٧ني ا٣ٕٞٮؿ، ًٕٛةء اجلٛٮس، ًٕٛةء النجةب ٨٦ ةميبن  يأػؾكا أف اقذُةٔٮا
 ٬ؾق صةءت ذللٟ ،ميبنة كا٥٤ٕ٣ ا١ٛ٣ؿ ٨٦ ي١٤٧ٮف ال اذلي٨ اإلرادة، ق٤يبني ا١ٛ٣ؿ،
٧ةؿ ٤٧ٔٮا ٝؽ ٬ؤالء الرشذ٦ح... ٬ؾق كننأت ا٣ٛذ٪ح  ثُٞٓ ،كا٣بنٕح الكيبح اأٔل
 كإػؿاج احلؿ٦ةت، كا٩ذ٭ةؾ ادل٦ةء، كإراٝح كا٣ٕة٦ح، اخلةوح األمٮاؿ ك٩٭ت ،تا٣ُؿٝة

 ٣يف اك٨٦، كظٞؽ قيبح، أل٬ؽاؼ ذلٟ لك أمٮار٥، كمىةدرة دكر٥٬، ٨٦ ادٮاَ٪ني
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 ٨٦ كال ادٕؿكٚح، الٮيع رصةالت ٨٦ كال ادٕذربة، ا٥٤ٕ٣ رصةالت ٨٦ ي٧س٤٭٥ ٨٦ ر٥
 ك٧٧ٝ٭ة، اجلجةؿ رؤكس ىلع جت٧ٕٮا ة٣حظس ٥٬ كإ٧٩ة ادن٭ٮرة، ا٣ٞجةا٢ رصةالت
 /ذلٟ ىلع دحل٢ كأكرب كادكة٠ني، الٌٕٛةء كأ٬ة٩ٮا احلؿـ، كا٩ذ٭١ٮا ا٣ُؿؽ، كُٕٝٮا

 ٦٪١ؿ ٚ٭ؾا ك٩ةجلة، ٩ةجلة، ٚؿد/ لك يٞٮؿ إذ اتل٤ٛةز؛ مةمح ىلع كيك٫ٕ٧ ال١سري، يؿاق ٦ة
اإِجَّ ﴿/ ا ٝٮؿ يُجٜ أف كجيت تكذأو٢، أف جيت ظؿاثح ك٬ؾق ٠جري، ٍَ  ْ ُؤا  َجَزى
 ََ ِي َ  ُُيَارُِبٔنَ  ٱَّلَّ نَ  َورَُشَُٔلُۥ ٱّللَّ ۡٔ ۡرِض  ِف  َويَۡصَػ

َ
ن ـََصاًدا ٱۡۡل

َ
ْ  أ ٔٓا وۡ  ُحَلخَّيُ

َ
ْ  أ ٔٓا وۡ  يَُطيَُّت

َ
عَ  أ  ُتَلطَّ

 ًۡ ِٓ يِۡدي
َ
ً أ ُٓ رُۡجيُ

َ
َۡ  َوأ ِ وۡ  ِخَلٍٰؿ  ٌّ

َ
ْ  أ ا ۡٔ ََ  يَُِف ۡرِض   ٌِ

َ
ًۡ  َذٰلَِم  ٱۡۡل ُٓ َ ۡجَيا   ِف  ِخۡزي   ل ًۡ  ٱدلُّ ُٓ َ ِ  ِف  َول  ٱٓأۡلِخَرة

ًٌ  َغَذاٌب   يٞٮـ كأف الرشذ٦ح، ٬ؾق ٨٦ حيؾر أف إنكةف لك ًٕٚل ...[77 ]ادةاؽة/﴾٣٣ َغِظي
 اقذ٧ؽكا ٚ٭ؤالء كالٮ٨َ، كادلي٨ كادةؿ اجلٛف ٨ٔ لرلٚةع كاصت ٚةجل٭ةد ثٮاصج٫،
 ٬ؾق لك كظؽد٫، داثؿ يُٕٞٮا كأف الٮ٨َ، يجؽدكا أف كأرادكا أص٪بيح دكؿ ٨٦ ٔـ٦٭٥

٧ةؿ  ي٤ٕ٪ٮف أ٩٭٥ ثي٪٧ة األػؿل، األُٝةر ىلع ث٢ احل٨٧، ىلع دٞذرص ال ا٣ٞجيعح اأٔل
ٮاف الىعةثح ٨٦ ركا٬ة ك٨٦ ا، رقٮؿ لك٪ح ٦ٕةداد٭٥  ٬ؾق لك ٤ٔي٭٥، ا ًر
٧ةؿ  كحيكجٮف ؼرتكفيتج ك٥٬ أدٮ٩٭ةي ثى٤ح اإلقبلـ إىل د٧خ ال ا٣يت ا٣بنٕح اأٔل

ة، حيك٪ٮف أ٩٭٥ ٕن  الٮَ٪يح كخمةَؿ٬ة احلٮزيحا٩ْؿ .«يؤ١ٚٮف أىن ا ٝةد٤٭٥ و٪
 (.46-43)ص/كاإل٤ٝي٧يح

 احلٮيث دمةٔح إف» ذ٦ةر/ حمةْٚح ٦ٛيت ٩ةات ا٣ٕنيس، حم٧ؽ أحؽ ا٣ٞةيض كٝةؿ
 األمؿ، ٬ؾا إىل كدؽٔٮ ،ٔ٪ةرص٬ة ٨٦ ل٧٤ٞةد٤ني ٦ذٕح ٗىجنة، ا٣ٛذيةت ثزتكيش دٞٮـ
 ث٫ دؤ٨٦ ا٣يت ا١ٛ٣ؿم ـكادؿدل اخل٤ٛيح ٨ٔ يلنٙ اذلم األمؿ ٦٪٫، دذعؿج كال
 ،ٔ٪رصيح ،دؽ٦رييح ،ّبل٦يح ،ٔرشيح ز٪ةا كٛؿيح أٚاكر ٨٦ ٫حت٤٧ ك٦ة ا٣ُةاٛح، ٬ؾق

 ٬ؾق إف ث٢ زيؽيح، أـ اك٩خ ق٪ح الىةيف، ك١ٚؿق احل٨٧ زٞةٚح ٦ٓ دذبلا٥ ال ،٧٬ضيح
 ال اد٪ُٞح ىلع كالكيُؿة اتلٮقٓ يف ٧َٓ رة ثبلد ٨٦ ٤ٔي٪ة كردت ا٣يت األٚاكر
 احل٪يٛيح اإلقبل٦يح ا٣ٕٞيؽة ٦ٓ دت٪ةقت كال الىعيط، اإلقبلَل ا١ٛ٣ؿ ٦ٓ دذبلا٥
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 يذٕةيل أف اقذُةع اذلم ادٕذؽؿ، الـيؽم كا١ٛ٣ؿ ادؾ٬ت كختة٣ٙ الك٧عح،
 رمٮا ٝؽ كدمةٔذ٫ احلٮيث ظكني إف األػؿل... اإلقبل٦يح األٚاكر ثٞيح ٦ٓ كيذٕةم٢
ؽت ا٣يت إيؿاف أظٌةف يف أ٩ٛك٭٥  دٛىش ك٣ٞؽ زٮرد٭ة... اكركأٚ زٞةٚذ٭ة ثذىؽيؿ ٔك

 الك٤ٙ يف ٨ُٕكا٣ ،الىعةثح بكت ٝةمٮا ظىت اجل٧ةٔح ٬ؾق أكقةط يف ا٤٘٣ٮ
 (.47-44)ص/ الكةثٜ ادىؽر «الىة٣ط

 ابلية٩ةت يف ذي٠ؿ ٦ة مىت يف وجخ الـيؽيح ٦سٞيف ٨٦ جلؼجح ٦ٞةالت ك٬٪ةؾ
 ٠ؿ٬ة٩ؾ ل٥ ،ػةوح مٮاٝٓ يف كإ٦ة ،وعٙ يف كإ٦ة ٠ذت، يف إ٦ة قُؿت ٝؽ الكةثٞح
 ذ٠ؿ٩ة. ٨٦ ث٧ٞةالت ادٞىٮد كحلىٮؿ اإلَة٣ح، ػنيح

 /اآليت ىلع ُاتاابلي ْؼه اشخٍال اىفطو: ْؼا وعالضث
 االزين الؿٚي ٩٭ةيح ك٬ٮ الىعةثح، ٨٦ ل١سري احلٮزيح ثذ١ٛري اتل٪ؽيؽ -4

 ثٕؽق. رٚي ٚبل اخل٧يين، ٔرشم
 ابليخ. آؿ ٨٦ أٚؿاد يف ا٤٘٣ٮ -2

ى  قؿً ضى ٕي ثً  اإليؿاين الؿٚي د٤ٞٮا ٝؽ ثأ٩٭٥ ٤ٔي٭٥ احلل٥ -7  إىل كاقذٞؽمٮق ق،ؿً كجبي
 اخل٧يين/ مٕةر كدؿديؽ ا٣ٛٞي٫، ككاليح اعمٮراء، كإظيةء كادذٕح ا٣٘ؽيؿ ٠ٕيؽ احل٨٧
ري إلرسااي٢.. ادٮت ألمؿيلة.. ادٮت  ذلٟ. ٗك

 .كزٮرد٫ ثةخل٧يين احلٮزيني ٚذذةفا -1

 خينيح. ٚةرقيح دك٣ح ٦حإلٝة رة؛ ٧ٔبلء إية٥٬ اإليؿا٩يح ادلك٣ح اقذؼؽاـ -2

٤ٮـ اع٦ح، ادك٧٤ني ٤ٔٮـ ىلع احلٮيث دُةكؿ ٨٦ دٮصٕ٭٥ -3  .ػةوح الـيؽيح ٔك

 األركاح، كإز٬ةؽ ادل٦ةء، قٟٛ ٨٦ األرض يف ثإٚكةد٥٬ احلٮزيني إدا٩ح -4
ؿاض، كا٩ذ٭ةؾ األمٮاؿ، كا٩ذ٭ةب ري ا٣ُؿٝةت، كُٝٓ اأٔل  ذلٟ. ٗك
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 ادلك٣ح. ىلع كاخلؿكج ،ثةتل٧ؿد احلٮزيح الؿاٌٚح ىلع ظ٧١٭٥ -5

 .كقةا٢ ٨٦ أم١٪٭ة ٦ة ثل٢ احلٮزيح الؿاٌٚح رش ٠ٙ إىل ادلك٣ح دٔٮد٭٥ -6

 كٛؿ٥٬، ثٌٕ٭٥ ث٢ الـيؽيح، النيٕيح ٨٦ كإػؿاص٭٥ احلٮزيني، ٨٦ اتلربؤ -40
 احلٮيث، كٝج٢ ذلٟ ميغ الـيؽيح/ دلؽ ادلي٨ ادؤيؽم. ا٣ْٕي٥ ٔجؽ حم٧ؽ ٦س٢

 يف الك٪ح أ٢٬ ٧٤ٔةء ٝةهل ٦ة أف ؛لٟ ٌطيذ ،ابل٪ٮد ٬ؾق دأم٢ /اىلارئ أيخ
 ٧ٚةذا ،ثةتلضةكز ر٦ة٥٬ ٨٧ٚ كاإل٩ىةؼ، ا٣ٕؽؿ ثؾلٟ يذضةكزكا ل٥ احلٮزيح الؿاٌٚح
ة، ادؾ٠ٮركف ا٧٤ٕ٣ةء ٝةهل ٚي٧ة قيٞٮؿ ٛن  ،الـيؽم ادؾ٬ت ىلع ٦٪٭٥ ٠سري اذلي٨ آ٩
 ل٤٪ةس؟. ثية٩ةن  أ٩ـلٮا ٦ة كأ٩ـلٮا

 اّاي٦ً ايساقض١ ع٢ً األعالّ األ١ُ٥ حهِ

٪ؽ ا ٔ٪ؽ ٥ئْ الؿاٌٚح صؿـ أف اإلقبلـ أػة ا٥٤ٔ  ٭ةدصؿأ بكجت ؛ػ٫ٞ٤ ٔك
 ٨٦ ل١سري قج٭ة ك٬ٮ أال /كاألظـاب ا٣ٛؿؽ قةاؿ ثني ٨٦ ث٫ ا٩ٛؿدت اذلم ،كأذؽاا٭ة

 أص٫٤، ٨٦ كدٕةدم دٮايل دي٪نة الكت ٬ؾا كص٤ٕ٭ة ، ا رقٮؿ وعةثح
 ٚذةكا٥٬ حيؿركف الك٪ح ٧٤ٔةء ص٢ٕ ٬ؾا ٚضؿ٦٭ة كحةٝح، كٝةظح ثل٢ هل كإلم٭ةر٬ة

 ال؟ أـ ا٣لٛؿ إىل ث٭ة يج٤ٖ ٢٬ ،٬ؾا صؿ٦٭ة يف كأٝٮار٥
 ث٪ٮد ٔؽة ا٣ٞةرئ يؽم ثني أًٓ ؛ادكأ٣ح ٬ؾق دٛىي٢ يف أٝٮار٥ َؿؽ كٝج٢

 أكرث/ إليٌةظ٭ة الىعةثح( )قت مكأ٣ح دٞؿب
 كأمؽ ظؿ٦ح، أ٥ْٔ كاظؽ وعةيب ٚكت ادك٥٤، قت حتؿي٥ ىلع األ٦ح إدمةع -4

 ٌٔل مبل ٝةؿ ثٕؽ٥٬، ٨٦ ىلع الىعةثح ٢ٌٚ ٤ٕ٣ٮ ادك٧٤ني؛ ٨٦ ٗريق قت ٨٦ ةإز٧ن 
ا قت ٨٦» (/25)ص/ ا٣ٕٮارض م٥ يف ا٣ٞةرم  ك٦جذؽع ٚةقٜ ٚ٭ٮ الىعةثح ٨٦ أظؽن

 (.757)ص/ ادعؿٝح الىٮأٜ يف اريذِل اإلدمةع ٬ؾا ك٢ٞ٩ ،«ثةإلدمةع
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 ٚي٫ ػبلؼ ال ك٬ؾا ا٣ٛٮاظل، كأٚعل ال١جةاؿ أكرب ٨٦ الىعةثح قت -2
 الكةب. دلٛري يف اػذ٤ٛٮا كإ٧٩ة ا٥٤ٕ٣، أ٢٬ ثني

 ٠ذةث٫ يف ا٣ٞةرم ٌٔل مبل ٝةؿ ثةإلدمةع، كٛؿ الىعةثح قت اقذعبلؿ -7
 كأوعةث٭٥، النيٕح ثٕي ٤ٔي٫ ٧٠ة ٦جةح أ٫٩ أذٞؽ إذا» (/25)ص/ا٣ٕٮارض ٥  مى 
 .«ثةإلدمةع اكٚؿ ٚإ٫٩ ؛الك٦٭٥... دأب ٬ٮ ٧٠ة زٮاب ٤ٔي٫ يرتدت أك

 ٤ٔي٫ اذلم احل٪جٌل/ يًٕل أثٮ كٝةؿ» (/40/721) اإل٩ىةؼ يف ادؿداكم كٝةؿ
 .«كٛؿ ذللٟ مكذعبلن  اكف إف الىعةثح قت يف ا٣ٛٞ٭ةء

 الؿاٌٚح ىلع الؿد رقةتل٫ يف اتل٧يِل الٮ٬ةب ٔجؽ ث٨ حم٧ؽ النيغ كٝةؿ
 كًل٧ةهل ٫٤ٌٚ يف اجل٢ٞ دٮادؿ ذ٨ اكف ٚإف /ثةلكت ثٌٕ٭٥ ػه ك٨٦» (/30)ص/

ة زجخ ٦ة تل١ؾيج٫ ،كٛؿ ٚٞؽ ؛إثةظذ٫ أك ،قج٫ ظٞيح أذٞؽ ٚإف ؛خل٤ٛةءاك ٕن ُٝ ٨ٔ 
 ٚٞؽ ؛إثةظذ٫ أك ،قج٫ ظٞيح أذٞةد ٗري ٨٦ قج٫ كإف .اكٚؿ كم١ؾث٫  ا رقٮؿ

 ثة٣لٛؿ النيؼني قت ٚي٨٧ ثٕيه  ظل٥ كٝؽ ،ٚكٮؽ ادك٥٤ قجةب ألف ،ٜكَّ ٛى تى 
ة ٞن ٤ُ٦.» 
 ٨٦ ٤ٕ٦ٮـ ٬ٮ ٦ة ظ٢ أذٞؽ ٨٧ٚ يشء،ال ٢ظً  أذٞةد ٬ٮ /االقذعبلؿ /يُج كُ 

 لك كيف ،٦ٕذٞؽ لك يف اعـ ظل٥ ك٬ؾا ،اكٚؿ ٚ٭ٮ ؛ذلٟ ي٥٤ٕ ك٬ٮ ،حتؿي٫٧ اإلقبلـ
 ٚةٔذٞةد ،ثةلرضكرة اإلقبلـ ٨٦ ٤ٕ٦ٮـ الىعةثح قت كحتؿي٥ ،اإلقبلـ ٨٦ ٤ٕ٦ٮـ

 كٛؿ. ٬ؾا ظ٢
 ٚبل ؛أك ظل٥ ثؿدد٭٥ ،٦٪٭٥ اأك ٠سرين  ريض ا ٔ٪٭٨٦،٥ كٛؿ الىعةثح  -1

لٟ ٩ُٞٓ ثذ١ٛري لك ٝةا٢ ٝٮالن يذٮو٢ ث٫ كًلؾ»ريت يف كٛؿق، ٝةؿ ا٣ٞةيض ٔيةض/ 
 (.2/4042) النٛةء«إىل د٤ٌي٢ األ٦ح، كدلٛري دميٓ الىعةثح...
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كأ٦ة »(/ 4444-7/4440)الىةرـ ادك٤ٮؿيف ٠ذةث٫كٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح 
٥ أ٩٭٥ اردؽكا ثٕؽ رقٮؿ ا وًل ا  ٨٦ صةكز ذلٟ إىل أف ٔز ا ٤ٔي٫ كق٥٤ إال ٩ٛؿن

ة ،٤ٝيبلن  ة يف  ؛٥٭ي ذي ٦َّ ٮا اعى ٞي كى أك أ٩٭٥ ٚى  ،ال يج٤٘ٮف ثٌٕح ٔرش ٩ٛكن ٌن ٚ٭ؾا ال ريت أي
ٓ/ ٨٦ الؿىض ٔ٪٭٥ ،كٛؿق ب دة ٩ى٫ ا٣ٞؿآف يف ٗري مًٮ كاثل٪ةء  ،ٚإ٫٩ م١ؾ 
ٚإف م٧ٌٮف ٬ؾق  ،ذٕني  ٚإف كٛؿق ٦ي  ؛ث٢ ٨٦ ينٟ يف كٛؿ ٦س٢ ٬ؾا ،٤ٔي٭٥

 .«٤ٞ٩ح ال١ذةب كالك٪ح ٠ٛةر أك ٚكةؽ... ادٞة٣ح أف
ّى »(/ 2/242) ابلؽايح كاجل٭ةيحكٝةؿ احلةِٚ اث٨ ٠سري يف  ثةلىعةثح  ٨َّ ك٨٦ 

ٮاف ا ٤ٔي٭٥ ذلٟ،  ثةخلبلٚح...[ ٚٞؽ نكج٭٥ ثأدمٕ٭٥  أم/ ٠ذ٧ةف الٮويح ٣ٌٕل]ًر
 إىل ا٣ٛضٮر كاتلٮاَؤ ىلع ٦ٕة٩ؽة رقٮؿ ا وًل ا ٤ٔي٫ كق٥٤، كمٌةدد٫ يف

٫، ك٨٦ كو٢ ٨٦ اجلةس إىل ٬ؾا ادٞةـ ٚٞؽ ػ٤ٓ ربٞح اإلقبلـ، كًلٛؿ ى  ظ٫٧١ ك٩ى 
بلـ ؽى ثإدمةع األا٧ح اأٔل  «....(1)اـ، كٌلف إراٝح د٫٦ أظ٢ ٨٦ إراٝح ال٧ي

 الىعةثح. قت ٨٦ دٕـيؿ ىلع اإلدمةع -2
 ٥٭ي ٧ي ذٍ مى  اكف كإذا» (/7/4052) ادك٤ٮؿ الىةرـ يف دي٧يح اث٨ اإلقبلـ ميغ ٝةؿ

 كال ظؽ ٚي٭ة ٣يف ٦ٕىيح لك يف مرشكع أل٫٩ ،اتلٕـيؿ ٚي٫ ٦ة ٚأ٢ٝ ؛ادسةثح ٭ؾقث
 ال ذة ك٬ؾا «ة٤ْ٦ٮ٦ن  أك ةّةل٧ن  أػةؾ ا٩رص» كق٥٤/ ٤ٔي٫ ا وًل ٝةؿ كٝؽ ،٠ٛةرة
ٚنة ٚي٫ ٥٤ٕ٩  كاتلةثٕني ا رقٮؿ أوعةب ٨٦ كا٥٤ٕ٣ ا٫ٞٛ٣ أ٢٬ ثني ػبل
 اثل٪ةء الٮاصت أف ىلع دل٧ٕٮف ٚإ٩٭٥ ؛كاجل٧ةٔح ٪حالك   أ٢٬ كقةاؿ ،ثإظكةف ر٥

 حمجذ٭٥ كأذٞةد ،ٔ٪٭٥ كا٣رتيض ،٤ٔي٭٥ كا٣رتظ٥ ،ر٥ كاالقذ٘ٛةر ،٤ٔي٭٥
ٞٮبح ،كمٮاالد٭٥  «.ا٣ٞٮؿ ٚي٭٥ أقةء ٨٦ ٔك
 وط كٝؽ ،اتلٕـيؿ ٨٦ أ٩ٮااعن  احل٨٧ راٌٚح َٕٮف ٠ذةيب يف ذ٠ؿت ٝؽ /كيج

ٌل ٧ٔؿ ٨ٔ ذلٟ ٧ؿ َة٣ت أيب ث٨ ٔك ري٥٬،  ا٣ٕـيـ ٔجؽ ث٨ ٔك  ث٫ كٝةـ ٗك
                                                      

اـ/ أم/ اخل٧ؿ  ؽى  .ال٧ي



 

                                                                                                            195 
يف بياى ما احتوته مالزم زعيم الطائفة احلوثية مو ضالالت إيرانية

اتلةريغ، ك٬ٮ ٨٦ ا٣ٕؽؿ اذلم ٝة٦خ ث٫ الك٧ٮات  مؿ ىلع ادك٧٤ني ٠سري ٨٦ ظاكـ
 كاألرض.

ا، وعةثيًّة قت ٨٦ يٞذ٢ ال -3  اجليب قت ث٨٧ ػةص الكةب ٝذ٢ ألف كاظؽن
، ية ٤ٞٚخ/ ثلؿ أثة رص٢ مذ٥ ٝةؿ/ األق٤ِل ثؿزة أيب ٨ٔ وط دة 

 ا رقٮؿ ثٕؽ ألظؽ اك٩خ ٦ة كحيٟ» ةؿ/ٚٞ ٔ٪٫ٞ؟ أرضب أال ا رقٮؿ ػ٤يٛح
». /(.1737ركاق أثٮ داكد )ثؿ٥ٝ 

 قت ٨٦ أف ىلع أدمٕٮا» (/456) ثؿ٥ٝ (441)ص/ اإلدمةع يف اد٪ؾر اث٨ ٝةؿ
 .«ا٣ٞذ٢أف هل   اجليب

 أيب أزؿ يرشح ك٬ٮ (2/461) ادك٤ٮؿ الىةرـ يف دي٧يح اث٨ اإلقبلـ ميغ كٝةؿ
 / ا لؿقٮؿ ػىيىذني احلؽير ٨د٧ٌ ٚٞؽ» /ادذٞؽـ ٝج٢ي  ثؿزة

 .ثٞذ٫٤ أمؿ ٨٦ لك يف يُةع أ٫٩ /إضػاٍْا
 .هل كأ٤ِٗ مذ٫٧ ٨٦ يٞذ٢ أف هل أف /واثلاُيث

 أ٤ِٗ أك ،مذ٫٧ ٨٦ ٚلك ،مٮد٫ ثٕؽ ظ٫ٞ يف ثةؽو  هل اكف اذلم اثلةين ادٕىن ك٬ؾا
ا ٝذ٫٤ اكف ؛ظ٫ٞ يف ـن  مٮد٫ ثٕؽ ظؿ٦ذ٫ ألف ،كأكًلؽ أكًلؽ مٮد٫ ثٕؽ ذلٟ ث٢ ،صةا

٫ يف كا٣تكة٢٬ ،أك٢٧  .«٨ذل ٗري مٮد٫ ثٕؽ ًٔؿ
ةق الىعةثح ىلع ز٪ةا٫ يف  م١ؾثنة يٕذرب الىعةثح اذلم يكت -4  ،ٔ٪٭٥ كًر
 ٝؽ أل٫٩  لؿقٮهل كم١ؾثنة ر٥، كاالقذ٘ٛةر كبة٣رتظ٥ ثةدجةٔ٭٥ كأمؿق
ة ٤ٔي٭٥ أزىن ة، ٧ٔٮ٦ن ة قج٭٥، ٨ٔ ك٩ٓل ثةدجةٔ٭٥ كأمؿ كػىٮون ٛن  ٧٠ة يٕذرب خمة٣
 كىلع ،ثٕؽ٥٬ ٨٦ ىلع الىعةثح أ٤ٌٚيح ىلع صي٢ ثٕؽ صيبلن  ادك٧٤ني ةعإلدم

  .ث٭٥ كاالٝذؽاء ٔؽاتل٭٥
 /الكم اىػيٍاء يف احلكً ىلع الؽافغث مفأىث إىل وجلأت



      196 
الهصرة اليمانية    

ة الك٪ح أ٢٬ ٧٤ٔةء ٚي٭ة اػذ٤ٙ ادكأ٣ح ٬ؾق  أ٤َٜ ٨٦ ٧ٚ٪٭٥ كظؽيسنة/ ٝؽي٧ن
ؽ٫٦، ل٤ذ١ٛري ٤٧ححمذ ٔجةرات هل ٨٦ ك٦٪٭٥ ٢،ىَّ ٚى  ٨٦ ك٦٪٭٥ ،دلٛري٥٬  ك٦٪٭٥ ٔك

ٓ يف اتلٛىي٢ ٔ٪٫ صةء ٨٦ ٓ يف كاإلَبلؽ مًٮ  آػؿ. مًٮ
ط دلمَّ ا٣ٞٮؿ ثةتلٛىي٢  كأثؽأ ادٛى٤ني، أٝٮاؿ ٨٦ ديّس ٦ة أذ٠ؿكٚ ؛كدة دؿصَّ

 ٦٪٭ةج يف ٝةؿ ٚٞؽ /حيٍيث اةَ اإلـالم شيظ ؤْ أال ،ثةلؿاٌٚح اخلجري أٝٮاؿ ث٪٢ٞ
بلر٥ ص٭٤٭٥ ٚؿط ٦ٓ اإل٦ة٦يح إف» (/2/122) ٪حالك    ثةَ٪نة مك٧٤ٮف ػ٤ٜ ٚي٭٥ ًك

ا ٤ٮا ص٭٤ٮا ل١٪٭٥ ،٦٪ةٚٞني ز٩ةدٝح ٣يكٮا ،كّة٬ؿن   «.أ٬ٮاء٥٬ كادجٕٮا ًك
٧ؿ ثلؿ أيب ىلع ي٨ُٕ كال» (/3/442) أيًغا وكال  أظؽ إال ٔ٪٭٧ة ا ريض ٔك

  /رص٤ني
 ا٨ُٕ٣ إىل ٚي٭٧ة ثة٨ُٕ٣ يذٮو٢ ،لئلقبلـ ٔؽك م٤عؽ ز٩ؽيٜ ٦٪ةٜٚ رص٢ إ٦ة

 ،الؿٚي اثذؽع ٨٦ أكؿ ل٤ؿاٌٚح األكؿ اد٥٤ٕ ظةؿ ك٬ؾا ،اإلقبلـ كدي٨ الؿقٮؿ يف
  .ابلةَ٪يح أا٫٧ كظةؿ

 اك٩ٮا إذا النيٕح اع٦ح ىلع ا٣٘ة٣ت ك٬ٮ ،كارٮل اجل٭٢ يف ٦ٛؿط صة٢٬ كإ٦ة
 «.ابلة٨َ يف مك٧٤ني
 .(36-4/35) ادؾ٠ٮر ادىؽر يف اتلٛىي٢ ٬ؾا حنٮ كهل

 ا٣ُٮااٙ أص٭٢ ٨٦ ٚإ٩٭٥ ؛الؿاٌٚح خببلؼ» (/473-1/472) يف أيًغا وكال
 إال يلٮف ٚبل ةثةَ٪ن  كادلي٨ ل٥٤ٕ٤ ادْ٭ؿي٨ ٨٦ ٚي٭٥ دػ٢ ك٨٦ ،كادٕٞٮؿ ثةد٪ٞٮؿ

ة أك ،اجلةس أص٭٢ ٨٦ ٞن ا ز٩ؽي  .«م٤عؽن
ؿ الىعةثح يف  ثٕؽ وكال أيًغا  ٛ  الىةرـ ادك٤ٮؿذ٠ؿ كٛؿ ٨٦ ييلى

ك٦٪٭٥ ٨٦ ال  ،ال ريت يف كٛؿق كبةجل٤٧ح ٨٧ٚ أو٪ةؼ الكةثح ٨٦»(/ 7/4447)
ٓ االقذٞىةء يف ذلٟ ،ك٦٪٭٥ ٨٦ يرتدد ٚي٫ ،حيل٥ ثلٛؿق  .«ك٣يف ٬ؾا مًٮ
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٢ -4/253) ٪حالك   ٦٪٭ةج يف ٚٞةؿ الؿاٌٚح ميٮخ أمؿ يف اإلقبلـ ميغ كٚىَّ
 احلؽير ٥٤ٔ ال اإلقبلـ ٤ٔٮـ ٨٦ يشء يف إ٦ةـ الؿاٌٚح ميٮخ يف ك٣يف» (/254
 ز٩ؽيٜ كإ٦ة ،صة٢٬ إ٦ة الؿاٌٚح ميٮخ ث٢ ،ا٣ٞؿآف كال اتلٛكري كال ا٫ٞٛ٣ كال

 .«ال١ذةب أ٢٬ ٠نيٮخ
 ٦ٕذرب، دٛؿيٜ الؿاٌٚح ميٮخ يف اإلقبلـ ميغ ذ٠ؿق اذلم اتلٛؿيٜ ٬ؾا /كُيُج 

 ،ثةدلي٨ اجل٭٢ يف دم٭ٮر٥٬ ظل٥ يف يلٮف ٨٦ ميٮػ٭٥ ٨٦ ألف ؛٤ٔي٫ ٫ى جَّ نى  ٦٨ى  ٢َّٝ 
 .٤ٔي٫ الٌبلالت كا٩ُبلء

ا٣ُؿؽ رح٫ ا دٛىي٢ يف احلل٥ ىلع الؿاٌٚح، جتؽق يف  كل٤ٕبل٦ح اث٨ ا٣ٞي٥
 (.344-2/343) الىٮأٜ ادؿق٤ح(، ك136-4/134) احل٧١يح يف الكيةقح الرشٔيح

ح ٚيف  األبلاين الشيظ/ املفطيني وٌَ  ا٣ٕرص دلؽد ا٣ٕبل٦ح مٮقٔٮ
جنة/ أ٩ة ال كأ٩ة أٝٮؿ ميبنة ٝؽ يلٮف ٗؿي»ٝةؿ/ ( 2/134) األبلةين ادلي٨ ٩ةرص حم٧ؽ

أجتؿأ ىلع ا٣ٞٮؿ ثذ١ٛري النيٕح، ٝٮـ يك٧ٮ٩٭٥ ثةلؿاٌٚح، إال إذا ٔؿٚ٪ة ٔٞيؽة لك 
/ اخل٧يين أ٨٤ٔ ٨ٔ ٔٞيؽد٫ ث٧ة ق٧ةق...   احل١ٮ٦ح اإلقبل٦يحكاظؽ ٦٪٭٥، ٦سبلن

٬ٮ حي٢٧  ٬ؾا كٛؿ ثبل مٟ، يٕين/ ٣ل٨ أ٩ة مل رضكرم أدىٮر لك اعل٥ مييع
حي٢٧ ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة، ٨٦ اكف يٕذٞؽ أف ٬ؾا ا٣ٞؿآف  ٩ٛف ا١ٛ٣ؿة ٬ؾق، ٚأٝٮؿ/ ٨٦ اكف

اذلم ثني أيؽي٪ة ٬ٮ ربٓ ا٣ٞؿآف احلٞيٌف الٌل ٬ٮ يف مىعٙ ٚة٧َح؛ ال مٟ يف 
كٛؿ ٨٦ يٞٮؿ ٬ؾا، ٣ل٨ أٝٮؿ/ النيٕح ٠ٛةر، أل٫٩ ٠سري ٦٪٭٥، أك/ أل٫٩ ٠ذةث٭٥ 

نيٕح، تل٧ٕي٥ إَبلؽ ٣ِٛ )ا٣لٛؿ( ىلع ال يٞٮؿ/ ٠ؾا كًلؾا! ٬ؾا ٗري اكؼو  الاكيف
 كىلع الؿاٌٚح، أل٫٩ ٬٪ة يف قبجني ٦ة٩ٕني ٨٦ ٬ؾا اإلَبلؽ/

 / أ٩٪ة ال نكذُيٓ أف ٩ٞٮؿ/ لك اعل٥ مييع حي٢٧ ٬ؾق ا٣ٕٞيؽة ادلٛؿة.األول
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/ ينجيغ أف يذعٜٞ الرشط اثلةين/ ك٬ٮ إٝة٦ح احلضح، ٚ٭ؾا ك٬ؾا ٦ٛٞٮد، ذاًُيا
جيغ أف ٩ٕؿؼ ٔٞيؽد٭٥ يلٛي٪ة إذنا أف ٩ٞٮؿ/ ٬ؤالء ًةلٮف، أ٦ة ثؽٝح ٦ذ٪ة٬يح ٚين

 .(421) ق٤ك٤ح ارؽل كاجلٮررشيٍ  «إ٦ة ٨٦ لكة٩٭٥ أك ٨٦ ٧٤ٝ٭٥
أ٩ة أٝٮؿ يف النيٕح كيف الؿاٌٚح ك٥٬ رش ا٣ٛؿؽ »( 1/251كيف ادىؽر الكةثٜ )

الٌة٣ح/ ال ٩لٛؿ٥٬ ثةل١ٮـ، يٕين/ ثةجل٤٧ح، كإ٧٩ة ٩ؽي٨ لك إنكةف ث٧ة يك٧ٓ ٦٪٫، أ٦ة 
٠ذج٭٥/ إف ٬ؾا ادىعٙ اذلم ثني أيؽي٪ة ٬ٮ ربٓ ٠ٮف الؿاٌٚح يٞٮلٮف يف ثٕي 

٨٧ٚ يٞٮؿ ث٭ؾا ادىعٙ، كادىعٙ الاكم٢ ٬ٮ مىعٙ ٚة٧َح ريض ا ٔ٪٭ة. 
ۡۡلَا ٱَّّلِۡنَر ِإَوَُّا َُلُۥ ﴿ا٣ٞٮؿ ٬ٮ اكٚؿ ثبل مٟ، أل٫٩ يلٛؿ ثٞٮهل دٕةىل/  َُ َُزَّ إَُِّا ََنۡ

لك ٚؿد ٨٦ أٚؿاد النيٕح قٮاء ٣ل٨ ٢٬ نكذُيٓ أف ٩ٞٮؿ يف  ؛[6]احلضؿ/ ﴾ىََحٰفُِظٔنَ 
اك٩ٮا ٨٦ ٧٤ٔةا٭٥ أك َبلث٭٥ أك اع٦ذ٭٥؟ اجلٮاب/ ال، ال جيٮز اتل١ٛري ثةل١ٮـ، 

ق٤ك٤ح ا٩ْؿ رشيٍ  «.ٚ٭٧خ ٦ٞىٮدم ثػ)ال١ٮـ( يٕين/ ثةجل٤٧ح، الثؽ ٨٦ اتلٛىي٢
 (.425) ارؽل كاجلٮر

ة هل حنٮ ٦ة ق  .(722-5/720(، ك)266-2/246جٜ يف ادىؽر الكةثٜ )كا٩ْؿ الك٦ن
قؤاؿ/ ٢٬ النيٕح احلةحلٮف »( ٦ة ٩ى٫/ 2/233) “فخاوى اليشِث ادلائٍث”ويف 

 ٠ٛةر لك٭٥، أك أا٧ذ٭٥؟
ٔاب  / احل٧ؽ  كظؽق كالىبلة كالكبلـ ىلع رقٮهل كآهل كوعج٫.. كبٕؽ/اجل

، ٚةٝؿأ ٔ٪٭٥ يف ٠ذت ا٣ٛؿؽ ادٕةرصة، تلٕؿؼ الشيػث احلاحلٔن فؽق نررية
كًلذةب  خمذرص اتلعٛح اإلزين ٔرشيح٤ٔي٭٥، كاٝؿأ دٛىي٢ ا٣ٞٮؿ يف احلل٥

 اد٪ذًفالث٨ دي٧يح، ك ٦٪٭ةج الك٪حك دعت ادلي٨ اخلُيت، اخلُٮط ا٣ٕؿيٌح
 «.٦٪٫ لزل٬يب

ك٣ٌٛي٤ح النيغ ا٣ٕبل٦ح اث٨ ثةز رح٫ ا دٛىي٢ يف احلل٥ ىلع الؿاٌٚح يف 
 (.464)ص/ رشح ٢ٌٚ اإلقبلـثٕي ٚذةكاق، جتؽق يف 



 

                                                                                                            199 
يف بياى ما احتوته مالزم زعيم الطائفة احلوثية مو ضالالت إيرانية

ئو ( 7/24) دل٧ٮع ٚذةكل كرقةا٢ ا٣ٕسي٧ني٧٠ة يف  اىػالٌث اةَ غريٍني ـو
ا  النيٕح يف ظل٥ ال١ٛةر؟ ك٢٬ ٩ؽٔٮ ٌٚي٤ح النيغ/ ٢٬ يٕذرب»(/ 106)قؤاؿ/

 دٕةىل أف ي٪رص ال١ٛةر ٤ٔي٭٥؟
ال١ذةب  / ا٣لٛؿ ظل٥ رشيع،مؿدق إىل ا كرقٮهل، ٧ٚة دؿَّ فأساب ةلٔهل

ال١ذةب كالك٪ح ىلع أ٫٩ ٣يف ثلٛؿ؛  ، ك٦ة دؿَّ كالك٪ح ىلع أ٫٩ كٛؿ؛ ٚ٭ٮ كٛؿ
ا، ظىت يٞٮـ ادلحل٢ ٨٦  ٤ٚيف ثلٛؿ، ٤ٚيف ىلع أظؽ، ث٢ كال هل أف يلٛؿ أظؽن

ٕىنيَّ  «ال١ذةب كالك٪ح ىلع كٛؿق... ٚؿ الرشكط ا٨٦ دٮ ز٥ ذ٠ؿ أ٫٩ الثؽ يف دلٛري ال٧ي
٠ؿ الكٛةريين يف ، ذفإن الشيػث فؽق شىتإذا دبني ذلٟ/ »كا٩ذٛةء ادٮا٩ٓ، إىل أف ٝةؿ/ 

رشكف ٚؿٝح،  وىلع ْؼا خيخيف احلكً فيًٓ حبفب رشح ٔٞيؽد٫ أ٩٭٥ ازنذةف ٔك
 «....فلك ٌَ اكن غَ الفِث أةػػ؛ اكن إىل الغالل أكؽب، ًْ ٌَ الفِثػِ ػ  بُ 

ٔاديع شيغِا وكال  احلؿ٦ني أرض يف اخل٧يين اإلحلةد ٠ذةث٫ يف  ال
خ ٤ٔيٟ ثٕي ٚنت الؿاٚ» (/743-742)ص/ ٌح ٦ٓ ادك٧٤ني، ك٦ة ل٥ أذ٠ؿق ٝؽ ًٔؿ

خ ٤ٔيٟ ٔؽاء الؿاٌٚح لئلقبلـ كادك٧٤ني، كل٥ يـؿ ادك٧٤ٮف  ًؿ أكرث كأكرث، ٔك
ة أف ٠سرينا ٨٦ أ٢٬ الك٪ح ٝؽ ص٭٢ ٔٞيؽة  ٦٪٭٥ يف ٔ٪ةء إىل يٮ٦٪ة ٬ؾا، كػىٮون

الؿاٌٚح الـاا٘ح، كص٭٢ ٔٞيؽة أ٢٬ الك٪ح ا٣ٞٮي٧ح، ٚأمؿ٥٬ احلٮـ أػُؿ جل٭٢ أ٢٬ 
يؽة أ٢٬ الك٪ح، ك٤ٕ٣ٟ ٝؽ ق٧ٕخ ثؽٔٮة اجلة٤٬ني، داعة اتلٞؿيت ثني الك٪ح ثٕٞ

أ٢٬ الك٪ح كالنيٕح، كأّ٪٭٥ لٮ دئٮا إىل اتلٞؿيت ثني اإلقبلـ كاحل٭ٮديح كاجلرصا٩يح 
  ٤ٕٛ٣ٮا، ث٢ ٝؽ ٢ٕٚ ثٌٕ٭٥، ٝةد٤٭٥ ا أىن يؤ١ٚٮف.

 ال فأ ين٭ؽكف مك٧٤ٮف الؿاٌٚح كاغ٣ت ثةلؿاٌٚح اثذ٤ٮا ٝؽ ادك٧٤ني أف ث٧ة
ا كأف ا إال هلإ  اجليب ٝةؿ كٝؽ كيى٤ٮف  ا رقٮؿ حم٧ؽن

/ «ابلؼةرم ركاق «ادى٤ني ٝذ٢ ٨ٔ ٩٭يخ إين. 
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ٚةذلم يْ٭ؿ يل/ أ٫٩ يلٮف مٮٝٙ أ٢٬ الك٪ح ٦٪٭٥ مٮٝٙ ادؽاٚٓ، ال 
ي٘ـك٩٭٥، كإذا ٬ض٧ٮا ىلع أ٢٬ الك٪ح ٚيضٮز ر٥ أف يٞةد٤ٮ٥٬ ٨٦ ثةب ادؽإٚح/ 

َِ ٱۡخَخَدىٰ ﴿ ٍَ ًۡ ـَٱۡخَخُدواْ  َذ ًۡ  َغيَۡيُس ا ٱۡخَخَدٰى َغيَۡيُس ٌَ ٍِۡرِو  ِ ، كالؿقٮؿ [461]ابلٞؿة/ ﴾َغيَۡيِّ ة
ٝيذ٢ دكف دي٪٫ ٚ٭ٮ م٭يؽ»وًل ا ٤ٔي٫ كق٥٤ يٞٮؿ/   «.ك٨٦ 

هل،  ئو كال دْنن أين أ٬ٮف ٨٦ أمؿ٥٬ ٚإ٩٭٥ آ٣ح للك َة٨ٔ يف اإلقبلـ ك٦٪ةكو 
 كرظ٥ ا ا٣ٞعُةين إذ يٞٮؿ ٚي٭٥/

ٌن  كٝةؿ ح ٠ذةث٫ يف ةأي  ال أ٩٪ة ا نن٭ؽ حن٨ أ٦ة» (/111)ص/ ادىةٔر
 ثةب ٨٦ ث٭٥ اثذ٤ي٪ة إذا إال امهلل ،أٔؿاً٭٥ كال ،أمٮار٥ كال ،٥٬د٦ةء نكذع٢
 .«ادؽإٚح

ؿؼ ٭٥ اع٦ح ال يٕالؿاٌٚح خيذ٤ٛٮف ٧ٚ٪»(/ 223)ص/ إصةثح الكةا٢كٝةؿ يف 
ميبنة، ٚ٭ؤالء ال جيٮز جلة أف ٩لٛؿ٥٬، األو٢ ٚي٭٥ اإلقبلـ، ك٦٪٭٥ ٨٦ يٕؿؼ 
ا، أٔين/ ٔٞيؽة اخل٧يين اذلم يٕذٞؽ  ا٣ٕٞيؽة الؿاٌٚيح، كيٕذٞؽ٬ة؛ ٚ٭ؾا يٕذرب اكٚؿن

ى  ا، ٦٪٭٥  الاكيفيين اذلم ٬ٮ وةظت ٔٞيؽة اخل٧يين، أك ٔٞيؽة اللكي ٚ٭ٮ يٕذرب اكٚؿن
 «.ٞؽكف ٬ؾق ا٣ٕٞيؽة، ل١٪٭٥ ال يـالٮف ىلع رٌٚ٭٥، ٚ٭٥ ٦جذؽٔح٧٤ٔةء ال يٕذ

 اآليت/ يذ٨٧ٌ ادٛى٤ني أٝٮاؿ ٨٦ ٫٤ٞ٩ قجٜ ٦ة /كُيُج 

كاٚي رش ٦ػػػ٨ كَػػػئ إف الػػػؿ
 احلىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ٦ػػ٨ لك إنػػفو ٩ػػةَٜ أك صػػةف 
 ٦ؽظٮا اجلػيب كػٮ٩ػٮا أوػعةث٫ 

 
 كرمٮ٧٬ػػٮ ثػػة٥٤ْ٣ كا٣ٕػػؽكاف 

 ظج ػػٮا ٝؿاثذػػ٫ كقػػج ٮا وػػعج٫ 
 

 صػػؽالف ٔ٪ػػؽ ا ٦٪ذٌٞػػةف 
 ١ٚأ٧٩ػػػة آؿ اجلػػػيب كوػػػعج٫ 

 
 ركح يٌػػ٥ دميٕ٭ػػة صكػػؽاف 

 ٚبذػػةف ٔٞػػؽ٧٬ة رشيٕػػح أحػػؽ 
 

 ثػػػأيب كأَل ذا٩ػػػٟ ا٣ٛبذػػػةف 
 يف قػج٢ ارػؽل فةذةف قةل١ذٚب 

 
 «ك٧٬ػػػة ثػػػؽي٨ ا ٝةا٧ذػػػةف 
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ة، كأ٩٭٥ ٚؿؽ مىت مكأ٣ح يف اتلٛىي٢ أذ٧ةد -4   .(1)دلٛري الؿاٌٚح ػىٮون

  أك أٝٮاؿ كٛؿيحثة٣لٛؿ ىلع ٨٦ اكف حي٢٧ ٦ٕذٞؽات  ظل٥ ا٧٤ٕ٣ةء -2
 ،٣ٌٕل اك٩خ كإ٧٩ة ، دع٧ؽ ٚأُٔة٬ة ،الؿقة٣ح ةفػ صربي٢ ثأف اك٣ٞٮؿ

 ٬ؾق كأ٦سةؿ ،ٔرش االزين األا٧ح يف اجلجٮة ص٢ٕ أك ،ا٣ٞؿآف حتؿيٙ أذٞةد أك
 ا٣لٛؿيةت.

 د٪ٜٛ ظىت ،ا٣ْٛيٓ اجل٭٢ ٤ٔي٭٥ ي٤٘ت ،مك٧٤ٮف الؿاٌٚح ٔٮاـ ٨٦ ٠سري -7
 يف عؿليذ ٚ٭ؤالء ،ادلي٨ ٨٦ أ٩٭ة ٦٪٭٥ ّ٪نة ،كا٣لٛؿيةت الٌبلالت ٨٦ ٤ٔي٭٥

 ٦٪٭ةج يف دي٧يح اث٨ اإلقبلـ ميغ ٝةؿ ،دلٛري٥٬ يف يذٕض٢ كال ،٤ٔي٭٥ احلل٥
٪ح  َٮااٙ ٨٦ َةاٛح يف ٣يف أ٫٩ ىلع ادك٧٤ني ٔٞبلء ادٜٛ كٝؽ» (/2/304) الك 
بلالن  ص٭بلن  أكرث ا٣ٞج٤ح أ٢٬  ػريو  لك ٨ٔ كأثٕؽ ،رشو  لك إىل كأٝؿب ،كبؽاعن  كًلؾثنة ًك
 .اٌٚحالؿ َةاٛح أم/ .«َةاٛذ٫ ٨٦

 الن٪ةآ. ٨٦ ٚي٭٥ ذ٠ؿق ٦ة ٦ٓ ا٣ٞج٤ح أ٢٬ ٨٦ الؿاٌٚح ص٢ٕ ٠يٙ ا٩ْؿ /كُيُج 
 يؽؿ ٩ٛةؽ كٛؿ األو٢ ٚي٫ أ٫٩ الؿاٌٚح ٨٦ كٛؿكق د٨ ا٧٤ٕ٣ةء دلٛري -1

 أمٮر/ ٬ؾا ىلع
ا كأف ا إال هلإ ال أف ين٭ؽ ثةإلقبلـ يذْة٬ؿ الى٪ٙ ٬ؾا أف /ٌِٓا  حم٧ؽن

 ذلٟ. ريٗك كحيش كيىٌل كيىٮـ  ا رقٮؿ
 كال١ؾب. اجلٛةؽ كْل اتلٞيح ىلع ٦جين الؿاٌٚح دي٨ أف /وٌِٓا

 ىلع الك٦٭٥ ٦ٕؿض يف الىعةثح قت ٣حمكأ يف ٤ٞ٩٪ةق اذلم ا٧٤ٕ٣ةء الكـ  -2
يؽػ٢ ٚي٫ الؿاٌٚح احلٮزيح اذلي٨ د٤ٞٮا رٌٚ٭٥ ٨٦  ٔرشيح االزين اإل٦ة٦يح الؿاٌٚح

                                                      

( أف الؿاٌٚح اإل٦ة٦يح 77)ص/ ت اإلقبل٦يني كاػذبلؼ ادى٤ني٦ٞةالذ٠ؿ أثٮ احلك٨ األمٕؿم يف ٠ذةث٫  
رشكف ٚؿٝح... ز٥ رسد٬ة  .أربٓ ٔك
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٦ة قجٜ/ ٨٦ اكف قج٫ إيؿاف، كٝؽ ذ٬ت ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء إىل أ٫٩ يؽػ٢ يف ظل٥ 
 ٦٪٭ةج الك٪ح ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح يف ٚٞؽ بىنيَّ  ،أػٙ، كٛؿٝح اجلةركديح

 .٥٬ أمج٫ ثةإل٦ة٦يح( أف اجلةركديح 7/6-40)
 (7/167) اخلبلؿ ركل الـ٩ؽٝح ثةب الؿٚي أف ؛الك٤ٙ ٨٦ ٠سري ٤ٔي٫ كاذلم

 ٔس٧ةف؟ يذ٭٥ ٢الؿص ظ٪ج٢[ ث٨ أحؽ ]يٕين/ ٔجؽا أثٮ قب٢ ٝةؿ/ َة٣ت أيب ٨ٔ
 وعيط. أزؿ ك٬ؾا .«ز٩ؽٝح ٬ؾق» ٚٞةؿ/

ح أيب أزؿ كيف  ظك٨، ك٬ٮ «ز٩ةدٝح ٥٬» ٝةؿ/ ظير الىعةثح يف ٨َٕ ٚي٨٧ زٔر
 ال١ذةب. ٦ٞؽ٦ح يف ختؿجي٫ دٞؽـ كٝؽ

 ٚ٭ٮ كأثٌ٘٭٥... قج٭٥ ٨٧ٚ» (743)ص/ لؤلوج٭ةين اإل٦ة٦ح ٠ذةب كيف
 َٮيذ٫ قٮء ٨٦ إال ٚي٭٥ لكة٫٩ كٍيب كال ،ٚي٭٥ ككويذ٫ كدأديج٫ ا أمؿ ٨ٔ ا٣ٕةدؿ

 .«كادك٧٤ني كاإلقبلـ كوعةثذ٫ اجليب يف
 ؛قج٭٥ ٨٧ٚ» (/7/4062) ادك٤ٮؿ الىةرـ يف دي٧يح اث٨ اإلقبلـ ميغ كٝةؿ

ٞن  يلٮف أف ٚيضت ،ٌ٭٥ث٘ ىلع زاد ٚٞؽ  .«اآلػؿ كاحلٮـ ثة يؤ٨٦ كال ،ة٦٪ةٚ
 ا٣ٛؿؽ ٨٦ ٗري٥٬ يف ٪٦٫ أكرث الؿاٌٚح يف اجلٛةؽ أف ىلع ا٥٤ٕ٣ أ٢٬ /كُيُج 
  ادجذؽٔح. كاألظـاب

 ٬ٮ - ادٛى٤ني أك ذلٟ اد٤ُٞني قٮاء - الؿاٌٚح دلٛري يف ا٧٤ٕ٣ةء الكـ -3
 ٚةتل١ٛري /اخلةص كاتل١ٛري ا٣ٕةـ اتل١ٛري ثني ٠جري كٚؿؽ ،ػةص ال اعـ دلٛري
ؽـ ،اتلٮارث ٔؽـ ٨٦ ،اإلقبلـ ٨ٔ كالؿدة ا٣لٛؿ أظاكـ ٤ٔي٫ رتدتد اخلةص  ٔك
ؽـ ،٦ةت إذا ٤ٔي٫ ةالىبل ؽـ ،ادك٧٤ني ٦ٞةثؿ يف دٚ٪٫ ٔك ؽـ ،اتل٪ة٠ط ٔك  األػٮة ٔك

ري ادلي٨ يف  دل٧ٮع ا٣ٛذةكلذلٟ. ٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح ٧٠ة يف  ٗك
 /يٞةؿ ،كاإلدمةع كالك٪ح ثةل١ذةب كٛؿ ْل ا٣يت ادٞة٣ح أف /ذلٟ كأو٢»(/ 72/432)

 األظاكـ ٨٦ (اإلي٧ةف) ٚإف الرشٔيح؛ ادلالا٢ ذلٟ ىلع دؿ ٧٠ة ي٤ُٜ ،ٝٮالن  كٛؿ ْل
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 كال. كأ٬ٮاا٭٥ ثْ٪ٮ٩٭٥ اجلةس ٚي٫ حيل٥ ذة ذلٟ ٣يف كرقٮهل؛ ا ٨ٔ ادذ٤ٞةة
 رشكط ظ٫ٞ يف ينجخ ظىت ،اكٚؿ ثأ٫٩ ذلٟ ٝةؿ مؼه لك يف حيل٥ أف جيت

 .«مٮا٫ٕ٩ كدنذيف اتل١ٛري
 ٝةؿ ،الك٤ٙ اع٦ح ٔ٪ؽ ث٫ اد٧ٕٮؿ ٬ٮ كاخلةص ا٣ٕةـ اتل١ٛري ثني كاتلٛؿيٜ

 ةداا٧ن  أين ٦ٓ ٬ؾا» (/274-7/226) ا٣ٛذةكل دل٧ٮع يف ٧٠ة دي٧يح اث٨ اإلقبلـ ميغ
 إىل ٦ٕني ينكت أف ٨ٔ ة٩٭ين  اجلةس أ٥ْٔ ٨٦ أين ٦ين/ ذلٟ ي٥٤ٕ صةلكين ك٨٦

 ٨٦ ا٣يت الؿقةحلح احلضح ٤ٔي٫ ٝة٦خ ٝؽ أ٫٩ ٥٤ٔ إذا إال ،ك٦ٕىيح كدٛكيٜ دلٛري
ٞن  دةرة ااكٚؿن  اكف ػة٣ٛ٭ة  ر٥ ٢ٞ٩ ٦ة أف ر٥ أثني كًل٪خ أػؿل... ةكاعوين  أػؿل ةكٚةق

ٌن  ٚ٭ٮ كًلؾا ٠ؾا يٞٮؿ ٨٦ ثذ١ٛري ا٣ٞٮؿ إَبلؽ ٨٦ كاألا٧ح الك٤ٙ ٨ٔ  ،ظٜ ةأي
 .«كاتلٕيني اإلَبلؽ ثني اتلٛؿيٜ جيت ٣ل٨

ة ثٕؽ إصةثح ٦ُٮ٣ح ثني ٚي٭ة ثٮااٜ الؿاٌٚح ٧٠ة يف  ٌن  دل٧ٮع ا٣ٛذةكلكٝةؿ أي
ة ل٧٤ٕ٤ةء ٝٮالف من٭ٮراف، كأ٦ة دلٛري»(/ 25/135-200) ٌن ٥٬ كخت٤يؽ٥٬/ ٚٛي٫ أي

ك٧٬ة ركايذةف ٨ٔ أحؽ، كا٣ٞٮالف يف اخلٮارج كادةرٝني ٨٦ احلؿكريح كالؿاٌٚح 
 كحنٮ٥٬.

كالىعيط أف ٬ؾق األٝٮاؿ ا٣يت يٞٮلٮ٩٭ة ا٣يت ي٥٤ٕ أ٩٭ة خمة٣ٛح دة صةء ث٫ الؿقٮؿ 
ة.كٛؿ، كًلؾلٟ إٔٚةر٥ ا٣يت ْل ٨٦ صنف إٔٚةؿ ال١ٛةر ثةد ٌن  ك٧٤ني ْل كٛؿ أي

ٓ، ٣ل٨ دلٛري الٮاظؽ ادٕني ٦٪٭٥  كٝؽ ذ٠ؿت دالا٢ ذلٟ يف ٗري ٬ؾا ادًٮ
كاحلل٥ ثذؼ٤يؽق يف اجلةر مٮٝٮؼ ىلع زجٮت رشكط اتل١ٛري كا٩ذٛةء مٮا٫ٕ٩. ٚإ٩ة 
يؽ، كاتل١ٛري كاتلٛكيٜ، كال حنل٥ ل٧٤ٕني  ؽ كالٔٮ ٤ُ٩ٜ ا٣ٞٮؿ ث٪ىٮص الٔٮ

ٚي٫ ادٞذض اذلم ال ٦ٕةرض هل، كٝؽ بكُخ ٬ؾق  ظىت يٞٮـ ،ثؽػٮهل يف ذلٟ ا٣ٕةـ
 «.ا٣ٞةٔؽة يف ٝةٔؽة اتل١ٛري
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ح الاكم٤ح ٨٧ً إىل ٦ٕؿٚح األظاكـ اإلرمةد يف الكٕؽم ا٣ٕبل٦ح كٝةؿ ادض٧ٔٮ
ا٣ٞٮؿ ا٣ٛى٢ يف أ٦سةؿ ٬ؤالء »(/ 230-226اثلةين( )ص/–)ا٫ٞٛ٣  دؤ٣ٛةت الكٕؽم

لرصحيح كالىعيعح/ أ٩٭٥ يف ٬ؾا ابلةب ادجذؽٔح ادؼة٣ٛني دة زبذخ ث٫ اجلىٮص ا
ٚنة ثأف ثؽٔذ٫ خمة٣ٛح ل١٤ذةب كالك٪ح، ٚذجٕ٭ة ك٩جؾ ال١ذةب  أ٩ٮاع/ ٨٦ اكف ٦٪٭٥ اعر
كالك٪ح كراء ّ٭ؿق، كمةؽَّ ا كرقٮهل ٨٦ ثٕؽ ٦ة دبني هل احلٜ، ٚ٭ؾا ال مٟ يف 

ة ٨ٔ ٤َت األد٣ح الرشٔيح، ك٤َ ًن ت دلٛريق. ك٨٦ اكف ٦٪٭٥ راًينة ثجؽٔذ٫، ٦ٕؿ
ا ٦ة صةء ث٫ ال١ذةب  ا رة، رادًّ ٦ة جيت ٤ٔي٫ ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ا٣ٛةرؽ ثني احلٜ كابلة٢َ، ٩ةرصن
بلهل كأذٞةدق أ٫٩ ىلع احلٜ، ٚ٭ؾا ّةل٥ ٚةقٜ حبكت دؿًل٫ ٦ة  كالك٪ح، ٦ٓ ص٭٫٤ ًك
أكصت ا ٤ٔي٫، كجتؿا٫ ىلع ٦ة ظؿـ ا دٕةىل. ك٦٪٭٥ ٨٦ ٬ٮ دكف ذلٟ. ك٦٪٭٥ ٨٦ 

، كاصذ٭ؽ يف ذلٟ، كل٥ يذيّس هل ٨٦ ييبىني  هل ذلٟ، ٚأٝةـ ٬ٮ ظؿيه ىلع ادجةع احلٜ
ىلع ٦ة ٬ٮ ٤ٔي٫، ّة٩ًّة أ٫٩ وٮاب ٨٦ ا٣ٞٮؿ، ٗري ٦ذضؿئ ىلع أ٢٬ احلٜ ثٞٮهل كال 

  .«٫٤ٕٚ، ٚ٭ؾا رب٧ة اكف ٦٘ٛٮرنا هل ػُأق، كا أ٥٤ٔ
 ،ادةؿ احلىٮؿ ىلع أص٢ ٨٦ يٞةد٢ ٦ٓ الؿاٌٚح احلٮزيني يف احل٨٧ ذ٨ ٠سري -4

 ثةد٤ٟ ي٧٪ٮ٫٩ كبٌٕ٭٥ ،ثةلؿٚي اٝذ٪ةاعن  ٤ٚيف ،ثةلكبلح ا٣ْٛؿ أص٢ ٨٦ أك
  إ٦ة ك٦ٕة٩ؽة ماكيؽة ٦ٕ٭٥ يؽػ٢ كبٌٕ٭٥ ،٬ؾا أص٢ ٨٦ ٦ٕ٭٥ ٚيؽػ٢ ،كالؿاةقح

 دارت. ظير الكيةقح ٦ٓ يؽكر كبٌٕ٭٥ ،ألرسد٫ أك ٣ٞجي٤ذ٫لرلك٣ح أك 
 .ادل٩يٮيح ٗؿاضاأل ٨٦ ٣٘ؿض ٚي٭ة ك٣ش ٚذ٪ح صةءت لك٧ة ٔ٪ؽق اعدة ْل اجلةس كبٕي

 يف اتلٛىي٢ ٬ؾا ز٧ؿة يؽرًلٮا أف ا٣ٞؿاء إػٮاين ٨٦ أرصٮ /اتليغيص ْؼا وىلع
  .الؿاٌٚح دلٛري مكأ٣ح

 حنتيّ: لٔ كال كائو: فػىل ٌا ـتق ذنؽه؛ فٓو ُيَلاحو الؽافغث أم ال؟
ٔاب: ة أك حم١ٮ٦ني، ٚيٞ يٞةد٢ الؿاٌٚح اجل ةد٤ٮا إذا أذؽكا ىلع ادك٧٤ني ظاك٦ن

ؽكا٩٭٥، ال ألص٢ اقرتٝةٝ٭٥ كقيب نكةا٭٥، ٓ ٝذةؿ دٚ ٝةؿ ميؼ٪ة ل١ٙ رش ٥٬ ٔك
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ٚةذلم يْ٭ؿ يل/ أ٫٩ يلٮف »(/ 743-742)ص/ اإلحلةد اخل٧يينالٮاديع يف ٠ذةث٫ 
مٮٝٙ أ٢٬ الك٪ح ٦٪٭٥ مٮٝٙ ادؽاٚٓ، ال ي٘ـك٩٭٥، كإذا ٬ض٧ٮا ىلع أ٢٬ الك٪ح 

َِ ٱخۡ ﴿ٚيضٮز ر٥ أف يٞةد٤ٮ٥٬ ٨٦ ثةب ادؽإٚح،  ٍَ ًۡ ـَٱۡخَخُدواْ َذ ٍِرِۡو َخَدٰى َغيَۡيُس ِ َغيَۡيِّ ة
  ًۡ ا ٱۡخَخَدٰى َغيَۡيُس ك٨٦ ٝذ٢ دكف دي٪٫ »يٞٮؿ/  كالؿقٮؿ ،[461]ابلٞؿة/ ﴾ٌَ

  «.ٚ٭ٮ م٭يؽ
كأ٢٬ »(/ 430-2/425)٦٪٭ةج الك٪حيف وكتو ْؼا كال شيظ اإلـالم اةَ حيٍيث

ٔي  ٪َّح ٩ٞةكة ادك٧٤ني، ٚ٭٥ ػري اجلةس ل٤٪ةس، كٝؽ  ٥٤ أ٫٩ اكف بكةظ٢ النةـ صج٢ الك 
ة  ٞن ٠جري، ٚي٫ ألٮؼ ٨٦ الؿاٌٚح، يك١ٛٮف د٦ةء اجلةس، كيأػؾكف أمٮار٥، كٝذ٤ٮا ػ٤
ة، كأػؾكا أمٮار٥، كدة ا٩لّس ادك٧٤ٮف ق٪ح اغزاف أػؾكا اخلي٢ كالكبلح  ْٔي٧ن
كاألرسل كبةٔٮ٥٬ ل١٤ٛةر اجلىةرل ثٞربص، كأػؾكا ٨٦ مؿ ث٭٥ ٨٦ اجل٪ؽ، كٌل٩ٮا 

ؽاء، كح٢ ثٕي أمؿاا٭٥ رايح اجلىةرل، كٝةلٮا هل/ أرض ىلع  ادك٧٤ني ٨٦ دميٓ اأٔل
أي٧ة ػري/ ادك٧٤ٮف أك اجلىةرل؟ ٚٞةؿ/ ث٢ اجلىةرل. ٚٞةلٮا هل/ ٦ٓ ٨٦ حترش يٮـ 

 .ا٣ٞية٦ح؟ ٚٞةؿ/ ٦ٓ اجلىةرل. كق٧٤ٮا إحل٭٥ ثٕي ثبلد ادك٧٤ني
ة يف ٗـك٥٬، ثٕي كالة األمؿ يف ٗـك٥٬ كًلذجخ صٮك٦ٓ ٬ؾا ٧٤ٚة اقتنةر  َن اثنة ٦بكٮ

ةت  كذ٬ج٪ة إىل ٩ةظيذ٭٥، كظرض ٔ٪ؽم دمةٔح ٦٪٭٥، كصؿت ثيين كبي٪٭٥ ٦٪ةّؿات ك٦ٛةًك
ُٓيخًٓ غَ كخيًٓ وغَ  يُٮؿ كوٛ٭ة، ٧٤ٚة ٚذط ادك٧٤ٮف ثرل٥٬ كد٧ل٨ ادك٧٤ٮف ٦٪٭٥

 «.، كأ٩ـجلة٥٬ يف ثبلد ادك٧٤ني ٦ذٛؿٝني خلبل جيذ٧ٕٮاـبيًٓ
( ك٬ٮ يذعؽث ٨٧ٔ 25)ص/م٥ ا٣ٕٮارض٠ذةب  يف وكال املال يلع اىلاري 

 «.دلٚٓ ٚكةد٥٬ كرش ٔ٪ةد٥٬ كإ٧٩ة يٞذ٢ ٔ٪ؽ ٧٤ٔةا٪ة ثةلكيةقح»قت الىعةثح/ 
ظؾرنا ٨٦ إٝعةـ أ٢٬ الك٪ح يف الرصاع ٦ٓ الؿاٌٚح ٚٞؽ   واكن شيغِا

ح )ص/ لك٪ة مكذٕؽي٨ لبلوُؽاـ ٦ٓ الؿاٌٚح ٥٬ يؿيؽكف »(/ 117ٝةؿ يف ادىةٔر
١٪٪ة لك٪ة مكذٕؽي٨ أل٩٪ة مك٧٤ٮف كلك٪ة داعة ٚذ٪ح كرب ا٣ٕـة ٬ؾا ٨٦ ز٦ةف كل
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َ َحۡلُخۡو مُ ﴿يٞٮؿ يف ٠ذةث٫ ال١ؿي٥/  ٌَ ِ  َو ٌِ ا ۡؤ ِد  ٍّ َخَػ ٌُّ ًُ َخِِٰل  ا  َِّ َٓ ا وََؽِضَب ـََجَزآُؤهُۥ َج َٓ ا ذِي
ٍ  ٱ َغدَّ َُلُۥ َغَذاةًا َغِظي

َ
ۥ َوأ ُّ َِ ُ َغيَۡيِّ َوىََػ   ،  كالؿقٮؿ[67]ا٣نكةء/ ﴾٩٣ا ّللَّ

ٚ٪ع٨ ٦ة حنٜٞ  ،«ادك٧٤ةف إذا اتلٞية بكيٛي٭٧ة ٚة٣ٞةد٢ كادٞذٮؿ يف اجلةر»يٞٮؿ/ 
ل٤نيٮيع كابلٕيث كاجلةرصم ٦ة يؿيؽ ٥٬ يؿيؽكف أف يىُؽـ النيٕح كأ٢٬ الك٪ح 

ٮف ىلع الك٤ُح ك٦ة ثٌف أظؽ يٞٙ يف كصٮ٬٭٥ حن٨ ٩ؽٔٮ النيٕح ينج٨٦ أص٢ أ٩٭٥ 
ٕيث كاجلةرصم ٩ٞٮؿ ٬ؾا ال ػٮٚنة... أ٦ة أف ٩ٞٙ يؽا كاظؽة يف كص٫ النيٮيع كابل

حن٨ نن٭ؽ ا أ٩٪ة ال نكذع٢ د٦ةء٥٬ كال أمٮار٥ كال أٔؿاً٭٥، امهلل إال إذا اثذ٤ي٪ة 
٨٦ ٝيذ٢ دكف د٫٦ ٚ٭ٮ م٭يؽ، ك٨٦ ٝذ٢ دكف أ٫٤٬ ٚ٭ٮ م٭يؽ، » ث٭٥ ٨٦ ثةب ادؽإٚح/

٫ ٚ٭ٮ م٭يؽك٨٦ ٝذ٢ دكف دي٪٫ ٚ٭ٮ م٭يؽ  «.، ك٨٦ ٝذ٢ دكف ًٔؿ
/ األو٢ ٔؽـ ٝذةؿ أم ٚؿٝح ٨٦ ٚؿؽ الٌبلؿ ا٣يت حيل٥ رة ثةإلقبلـ، كُيُج 

٭٥، ال ٔؽاك٩إال إذا ثؽأكا ثة٣ٞذةؿ، كال يلٮف ٝذةر٥ إال ٨٦ ثةب ٠ٙ رش٥٬، كرد 
أل٩٭٥ ٠ٛةر كٛؿ ردة، كٝذةر٥ ٬ؾا ٣يف ٚي٫ ٗ٪ي٧ح أمٮار٥، كال قيب أَٛةر٥ 

 رصةر٥.كنكةا٭٥، كال اقرتٝةؽ 
 ال ظٮؿ كال ٝٮة إال ثة.كأكذيف ث٧ة ذي٠ؿ، ك
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يران عي ىبذة  
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 إٜسإ عٔ ْبر٠

ٮف يؿدد ٦ة ا٠سرين   ٩٭ةأل ؛ُْٔل دك٣ح إيؿاف أف ثلبل٦٭٥ اٗرت ك٨٦ ادؼؽٔك
 حالٮاٝٛ كأ٩٭ة كإٝة٦ذ٫، اإلقبلـ ىلع ادعةْٚح يف اإلقبل٦يح ادلكؿ ثني ٨٦ الٮظيؽة

 ى٪ٙال ٬ؾا ك٨٦ كا٣٘ؿب. ألمؿيلة كادٮاص٭ح )إرسااي٢( احل٭ٮديح ادلك٣ح ًؽ
 أٝٮل إيؿاف إف» (/20)ص/ ا٣ٕة٣ِل ا٣ٞؽس يٮـم٤ـ٦ح  يف ٝةؿ ٚٞؽ ؛احلٮيث ظكني

 ا٣ٞذةؿ ٦يةدي٨ كيف ٣ٞيةدد٭٥ كالء كأكرث ،ادرصيني ٨٦ أٝؽر كاإليؿا٩يٮف مرص، ٨٦
 «.مرص ٝيةدة ٨٦ أ٢ٌٚ إيؿاف كٝيةدة مرص ٨٦ أ٢ٌٚ كإيؿاف ادرصيني ٨٦ أٝؽر

ة كٝةؿ ٌن  اجت٭خ لٮ» (/4)ص/ اثلة٣ر ادلرس ػ ٧ٔؿاف آؿ قٮرةم٤ـ٦ح  يف أي
 اجلٮع، ٬ؾا ٨٦ دلذ٧ٓ حنٮ اإلذأح كحمُةت ا٣ٌٛةايح كا٣ٞ٪ٮات ادعُةت ٔرشات

 ٧٠ة ٚيٟ دؤزؿ ٨٣ ٩ٛكيذٟ، أرض إىل دى٢ ك٨٣ اجلٮ، إىل قت٪٤ُٜ ذثؾثةد٭ة لك
ينة ح٤ٮا اجلعٮ، ٬ؾا ىلع اك٩ٮا اخل٧يين، اإل٦ةـ أيةـ يف اإليؿا٩يٮف إحل٫ كو٢  ة،ر٬يجن  ٔك
ينة  ا٥٤ٕ٣، كَبلب ٚي٫، ادذؽي٪ٮف ظىت ػ أٚؿادق يجؽك اذلم ادضذ٧ٓ ٣ل٨ اعحلنة، ٔك

 ميبنة، يٕؿٚٮف كال ميبنة يٛ٭٧ٮف ال مكة٠ني أٗجيةء كًلأ٩٭٥ يجؽكف ػ ا٥٤ٕ٣ كح٤ح
 ثننةط، مؿض ٤ٝج٫ يف اذلم ك٬ؾا ثننةط، اد٪ةٜٚ ك٬ؾا ثننةط، ٬ؾا ٚكيذعؿؾ

 يأم٤ٮف ي٘ريكا، أف يأم٤ٮف ك٥٬ ٬ؾا، حنٮ ٕ٭٥دؽٚ الكةظح ألف ثننةط؛ ادؿصٙ ك٬ؾا
 لك٧ح ًعيح يلٮ٩ٮا أف ي٧ل٨ ك٥٬ أ٦ة٦٭٥، يذعؿًلٮف اجلةس يؿكف يؤزؿكا، أف

 ٤ٔي٫ ا و٤ٮات ا ؿٮرق أيةـ يف ادضذ٧ٓ اكف ٔ٪ؽ٦ة ك١٬ؾا ٚيننُٮا، كاظؽة،
يح ٬ؾق ٨٦ ٠سري ٚي٫ آهل كىلع ا ٠جرية ٚة٤ٔيح ل٧٤٪ةٚٞني أوجط اجلٔٮ  «.صؽًّ

 ٝةؿ ظير ؛)اخل٧يين( الٌبل٣ح يف إ٦ة٫٦ ثلبلـ مبي٫ ٬ؾا احلٮيث كُلـ /كُيُج 
ٓ أف /جبؿأة أدىع إ٩ين» (/64-60)ص/ كويذ٫ يف  اإليؿاين النٕت ث٫ يذ٧زي اذلم الًٮ
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 ٔ٭ؽ يف احلضةز أ٢٬ ٨٦ أ٢ٌٚ احلةرض ا٣ٕرص يف ،اد٤يٮ٩يح كدمة٬ريق
 اذل٬ةب ٨ٔ ي٧ذ٪ٕٮف اك٩ٮا أٚؿادان  الؿقٮؿ ٔ٭ؽ يف إف ؛اجليب

ٮف اإليؿاين النٕت أٚؿاد أف ظني يف اجل٭ةد، إىل  كيٞؽمٮف ،ادٮت إىل يكةٔر
 (.37)ص/اآلػؿ كالٮص٫ اخل٧يين ٨٦ ٩ٞبلن  .«اجلكةـ اتلٌعيةت

ؽ ،احل٭ٮديح ادلك٣ح ًؽ إيؿاف أف ؛ػؽٔح ذ٠ؿ٩ة أف قجٜ كٝؽ  ٚبل ،أمؿيلة ًك
ري ،كقيةقذ٭ة ،اٝذىةد٬ة كي٧ذؽظٮف ،٬٪ة ذ٠ؿ٬ة ٩ٕيؽ  ٨ٔ كٚتن٪ة صب٪ة كلٮ ،ذلٟ ٗك

ري كاالٝذىةد، ،كاألػبلؽ ي٨،ادل يف اكقؽة دك٣ح ٚٔل ا١ٕ٣ف، لٮصؽ٩ة احلٞيٞح   ذلٟ/ ٗك
ة ا٤٘٣ٮ يف ثٕي الرضااطػ  كاخلؿاٚةت كابلؽع الرشؾ أف جنؽ ادليَ ةاب فيف  ػىٮون

ٕن ْٚ اا٩تنةرن  إيؿاف يف د٪ترش ػ اخل٧يين  .كادلاين ا٣ٞةيص دلل ٦ٕؿكؼ أمؿ ك٬ؾا ،ةي
ري كويةـ وبلة ٨٦ ىػتاداتا أٌا  يف مةيٓ اإلهل ٔجؽ الىعيف ٚيٞٮؿ ذلٟ ٗك

 اجلةس وعيٛح يف ادننٮر لرلك٣ح( حتؽير أـ ادلي٨ ٨ٔ ػؿكج )إيؿاف.. ٦ٞةهل
 رايف خمةَجةن  ػ 24/3/2002 /ادٮاٜٚ ،20/2/4123 /يف الىةدر (222) ا٣ٕؽد احل٧٪يح
 ٚٞةؿ إيؿاف؟ كصؽت ٠يٙ أهل/ق أف ٔ٪ؽ» /ػ الؿق٧يح اإليؿا٩يح الٮٚةؽ وعيٛح حتؿيؿ
 صٮايب ٨٦ ٌٚعٟ إقبلـ!. ثبل دم٭ٮريح كصؽد٭ة صةد/ كأ٩ة ةذةزظن  ٚأصجذ٫ اإلهل/ ٔجؽ

ني َ٭ؿاف يف ٬٪ة يل هل/ ٤ٞٚخ كاقذٛ٭٥، ٦٪٫ كاقذ٘ؿب  يف ال األذاف، أق٧ٓ كل٥ أقجٔٮ
 «.!اجل٧ةٔح وبلة كال اجل٧ٕح وبلة أداء ٨٦ أد٧ل٨ كل٥ اتل٤ٛـيٮف،

 ـ2006 ٗكُفأ - 4170٬ مٕجةف يف الىةدر «231» ا٣ٕؽد فابلية دل٤ح كيف
 اثلٞةٚيح النبٮف رايف لكةف ىلع أرتٚٮا ذاد٭٥ اإليؿا٩يني أف األػُؿ» /(17ص/)

 ٢ّ حتخ ا٣ٞةا٥ دلذ٧ٕ٭٥ ثأف أٔٮاـ تكٕح ٝج٢ زاـ ٌٔل حم٧ؽ َ٭ؿاف بلرليح الكةثٜ
 ثبلد يف  يؿًلٕٮف كال زاـ حبكت ٦٪٫ ثةدةاح ز٧ة٩ٮف يىٌل ال ا٣ٛٞي٫ كاليح ظل٥

 .«اإلقبلَل ل٤ٕةل٥ اإلقبل٦يح زٮرد٭ة دىؽر أف دؿيؽ
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 اإلحلةد ٨٧ً ادننٮر إيؿاف يف منة٬ؽايت يف ادُؿم أحؽ أػٮ٩ة كيٞٮؿ
 ةأ٩ةقن  رأيخ رأيذ٫/ كذة» /(744ص/)الٮاديع لنيؼ٪ة احلؿ٦ني أرض يف اخل٧يين
 ا٣ٛ٪ةدؽ، كيف النٮارع كيف ادلاك٠ني يف ٦ُٛؿكف ك٥٬ رمٌةف ٩٭ةر يف ٠سريي٨
 %62 إىل اإليؿا٩يني ٨٦ رمٌةف ٩٭ةر يف ادُٛؿي٨ نكجح أف كاظؽ ٨٦ أكرث كأػربين

 دك٣ح ْل ٬ؾق %20 ٝةؿ ٨٦ ك٦٪٭٥ %50 ٝةؿ ٨٦ ك٨٦ %40 ٝةؿ ٨٦ ك٦٪٭٥
 أك أ٩ةس زبلزح إال كصؽت ٧ٚة رمٌةف يف ادكةصؽ ثٕي يف دػ٤خ كٝؽ ،...الؿاٌٚح

 أف ٢ٌٛ٦ ا٣ٞةدر ٔجؽ األخ كأػربين !اد٘ؿب كٝخ يف ك٬ؾا كظؽق، يىٌل كَل أربٕح
 كادى٤ٮف و٘رية مكةصؽ مة٬ؽت إيؿاف يف مة٬ؽد٫ كذة !٠ؾلٟ ادكةصؽ ثٞيح

٥ ىلع ٤ٝي٤ٮف  م٤يٮ٩نة ٔرش قجٕح إىل م٤يٮ٩ة ٔرش خكح َ٭ؿاف قاكف أف ٨٦ الٗؿ
امك َ٭ؿاف يف ٩ؿ كل٥  ٚل٥ اجلة٦ٕح، قةظح يف يى٤ٮف كإ٧٩ة اجل٧ٕح ٚي٫ يى٤ٮف ضؽًّ

 «.اجل٧ٕح يى٤ٮف ال ٚأكرث٥٬ ؟!اجلة٦ٕح قةظح دتكٓ أف ٔىس
 /يف الىةدرة (72) ا٣ٕؽد احل٧٪يح الؿمؽ وعيٛح يف ٧٠ة ادُؿم ٔجؽا كٝةؿ

٥ كىلع» /ـ6/2/2002 /ادٮاٜٚ ،70/7/4123٬  أ٩ين إال م٤يٮ٩نة 42 يٛٮؽ َ٭ؿاف دٕؽاد أف ٨٦ الٗؿ
امك َ٭ؿاف يف أر ل٥  «.اجلة٦ٕح قةظح يف اجل٧ٕح دىًل ةكإ٧٩ ،اجل٧ٕح ٚي٫ دٞةـ ضؽًّ

 كاتلربج كاالػذبلط الؿذي٤ح كا٩تنةر كا٣ٌٛي٤ح األعالق ـلٔط سٓث ٌَ أٌا
ري كاال٩ذعةر كاإليؽز كادؼؽرات كالكٛٮر  ظيؽر اإلهل ٔجؽ الىعيف ٚيٞٮؿ ،ذلٟ ٗك

 د٘يريان  أف دؤًلؽ اإليؿاين النةرع ٨٦ ختؿج ا٣يت األرٝةـ إف» الكةثٜ/ ٦ٞةهل يف مةيٓ
 اجلةػجني ٨٦ 327 ٨٦ أكرث كينلك اثلٮرة ثٕؽ كدل اذلم اجلي٢ ىلع صؿل يًّةظٞيٞ

 د٪٤ٞخ ا٣يت كاد٪ةَٜ َ٭ؿاف يف رأيذ٭ة ا٣يت ٚةدْة٬ؿ ق٪ح، اثلبلزني حتخ كأ٧ٔةر٥٬
 إيؿاف ٨ٔ ٦ٞةتل٫ يف ٚؿيؽ٦ةف( )دٮ٦ةس األمؿيلٰ الاكدت إحل٫ ذ٬ت ٦ة دؤًلؽ إحل٭ة

 أ٣ٙ 51 ٨٦ أكرث ث٭ة يٮصؽ َ٭ؿاف إف ؿ/كدٞٮ زار٬ة ظني كيٟ( )اجليٮز وعيٛح يف
 يٮ٦يةن  د٭ؿب ٚذةة 30 كأف ال١جةر، ثةدكبٮ٣ني مؿدجٍ ثٌٕ٭ة داعرة ثيخ 220 ك مٮمف،
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 أكرث ٨٦ دٕذرب إيؿاف إف يس/ .يب .يب ا٣ػ مؿاق٤ح كدٞٮؿ َ٭ؿاف، إىل إيؿاف ريٙ ٨٦
 «.يٮـ لك دزتايؽ اإليؽز كظةالت ادؼؽرات، إد٦ةف ٚي٭ة ي٪ترش ا٣يت ادلكؿ

 األخ أػربين» /(741ص/) إيؿاف يف منة٬ؽايت يف ادُؿم أحؽ أػٮ٩ة كٝةؿ
 ثأف ػ آ٩ؾاؾ َ٭ؿاف يف احل٧٪يح الكٛةرة يف ينذ٢٘ػ  ٬ةمِل ٢ٌٛ٦ ا٣ٞةدر ٔجؽ

ري كاالػذبلط اتلربج ثيٮد٭٥ يف اإليؿا٩يني  «.األكربيني ٧٠س٢ ،ذلٟ ٗك
 ٗكُفأ - 4170٬ مٕجةف يف الىةدر «231» ٔؽد٬ة يف ابليةف دل٤ح كذ٠ؿت

 كذ٠ؿت (كزا٩يح مٮمف أم/) يًغ  ثى  م٤يٮف ٩ىٙ إيؿاف يف يٮصؽ أ٫٩ (17ص/) ـ2006
 ٦ؽ٦ين ٨ٔ ـ2002 اعـ يف ادذعؽة األم٥ ٨٦ الىةدر ا٣ٕة٣ِل ادؼؽرات دٞؿيؿ ٨ٔ

 يف ادؽ٦٪ني ٨٦ نكجح أىلع إيؿاف يف يٮصؽ أ٫٩ إىل ينري كاذلم ا٣ٕةل٥ يف األٚيٮف
 الكاكف. دٕؽاد ٨٦ 77 يٞةرب ثؿ٥ٝ ،ا٣ٕةل٥

 زاـ ٌٔل حم٧ؽ َ٭ؿاف بلرليح اثلٞةٚيح فالنبٮ رايف ٨ٔ ابليةف دل٤ح كذ٠ؿت
 اإلثةظيح نكجح جتةكز» ٝٮهل/ ـ4/4/2000 /يف يس .يب .يب ذ٠ؿت ٧٠ة ظؽيس٫ كٌلف

 ٦ٕؽؿ كاخنٛةض األػريدني الكنذني ػبلؿ الـ٩ة نكجح كدـايؽ ثةدةاح الكتني اجلنكيح
 ق٪ح. 20 إىل حق٪ 24 ٨٦ الـ٩ةة ٧ٔؿ

 ٔ٪ٮاف/ حتخ (23-22ص/) إقبلـ ثبل دم٭ٮريح إيؿاف رقة٣ح وةظت كٝةؿ
٥ )داعرة  يف ٥٤ٔ ىلع ٩ةر ٨٦ أم٭ؿ ادذٕح زكاج مكأ٣ح اك٩خ» ادذٕح(/ حت٤ي٢ ٗر
 ثيٮت مكأ٣ح كٌل٩خ ادؽارس، يف ظىت ماكف لك يف نرش٬ة كظةكلٮا اثلٮرة، ثٕؽ إيؿاف

بلـ كقةا٢ أ٦ةـ دْ٭ؿ ال رسيح، مكأ٣ح إيؿاف يف ارٮل كبةإةت ادلاعرة  ٝةـ ظىت اإٔل
 ٦ؽ٩٭٥ إظؽل يف كٝذ٤٭٨ ارٮل ثةإةت ثتذجٓ )ا٣ٕ٪١جٮت( اق٥ ٤ٔي٫ أ٤َٜ مؼه
بلـ كقةا٢ ٚة٬ذ٧خ ،)من٭ؽ( ادٞؽقح ٮع اإٔل  كي٪١نٙ ادكذٮر، حلْ٭ؿ ثةدًٮ
 «.!!ةأػبلٝيًّ  اإليؿا٩يح اثلٮرة جنةح ظٮؿ ابلة٤َح ا٣ٕؿيٌح ادلاعكل كتكٍٞ الـيٙ،
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ة ادؾ٠ٮر ادىؽر يف كٝةؿ ٌن  ػ ادعةْٚح أ٨٦ مكبٮؿ أ٨٤ٔ» /(24-23ص/) أي
 ثيٮت ٨٦ ادبةت أف ل٧٤عةْٚح/ اإلدارم ادض٤ف اصذ٧ةع يف ػ من٭ؽ ٦ؽي٪ح حمةْٚح أم/

 .«كادؼؽرات ال١عٮحلح ادرشكبةت ٨٦ ٠جرية ٧٠يةت صة٩ت إىل ٥ٝ يف مٮصٮدة ادلاعرة
ة ادؾ٠ٮر ادىؽر وةظت ك٢ٞ٩ ٛن  (47420) ٔؽد٬ة يف احليةة وعيٛح ٨ٔ آ٩

ة ادؼيٛح األرٝةـ ك٨٦» ٝٮرة/ 1/40/2000 /ادٮاٜٚ ،4120٬رصت4 ٌن  حنٮ ا٠تنةؼ أي
 كٝؽ كاجلة٦ٕةت، ادؽارس يف كادؽ٦٪ني ادذٕةَني ٨٦ أ٣ٛةن  كز٧ة٩ني قج٧ٕةاح 450000
 ا٣ٛعنةء ث٧ٕؽؿ /ق٧ٮق ٦ة اردٛةع كأ٤٬يٮف رق٧يٮف إيؿا٩يٮف مكبٮلٮف الظِ

 ٨٦ االحنؿاؼ ٧ٔؿ كاخنٛي 377 ٨ٔ دـيؽ ثنكت اإلقبل٦يح اجل٧٭ٮريح يف كاد٪١ؿ
 «.ا٣ٛةاذح ا٤ٞ٣ي٤ح الك٪ٮات ػبلؿ ةاع٦ن  20 إىل ةاع٦ن  24

 أٔؿب (/5243) ٔؽد 22/2/2002 /األربٕةء ،األكقٍ الرشؽ وعيٛح كيف
 ظيةؿ ا٧ٕ٣يٜ ٤ٝٞ٭٥ ٨ٔ ٥ٝ ث٧ؽي٪ح النيٕيح ا٧٤ٕ٣يح احلٮزة كأقةدؾة ادلي٨ رصةؿ ٨٦ 464

 .إيؿاف يف احلة٧٠ح النيٕيح ادلينيح ادؤقكح اعو٧ح يف األػبلؽ ٚكةد ّة٬ؿة ا٩تنةر
 احليةة وعيٛح ٤ٞ٩خ» /(74-70ص/) إقبلـ ثبل دم٭ٮريح إيؿاف رقة٣ح كيف

 كحتخ (26ص/) ـ21/2/2003 /ادٮاٜٚ ،4124٬ زةين ثيٓ 23 /ثذةريغ (42422) ا٣ٕؽد
ٮعا ٬ؾا ا٣ٕةل٥( )وعةٚح ٔ٪ٮاف/  ٠ـاراف( )اكر حتؿيؿ ٬يبح نرشد٫ اذلم دًٮ

 أٔٮاـ ك٦٪ؾ دٞٮؿ/ اإليؿا٩يح؟ الىعيٛح دٞٮؿ ٧ٚةذا ـ41/2/2003 /ثذةريغ ،اإليؿا٩يح
٨ ،اإليؽز مؿيي ٨ٔ ٠سرية إظىةءات دنرش ٥ كىلع ،اإليؿا٩يني ثني ا٩تنةرق ٔك  ح٤ح ٗر

يح  اإليؽز مؿض ٦ٕةجلح قج٢ ؿدـا ال ادةيض ا٣ٕةـ يف ال١جرية كاإلذأيح اتل٤ٛـيٮ٩يح اتلٔٮ
جح ،ةظؿا٦ن  )دةثٮ(  ٚن٢ ىلع دحل٢ ػري ٬ٮ اإليؽز كا٩تنةر ،٠جرية ٤ٔي٫ ا٣تكرت يف كالٗؿ

 «.ادكبٮ٣ني حبكت ادضذ٧ٓ يف كاألػبلؽ ادجةدئ نرش يف ا٣ٕة٦ح الك٤ُةت
 /ثذةريغ (175) ا٣ٕؽد اجلةس وعيٛح ٚيف االُخطار سؽيٍث اُتشار وأٌا

 ـ25/6/2001 ثذةريغ (42426) ا٣ٕؽد احليةة وعيٛح نرشت ـ43/7/2206 ،20/7/4170٬
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 يف اال٩ذعةر ٦ٕؽؿ كيؿاكح /ظؿٚيًّة دٞؿيؿق يف صةء كاذلم ،حم٧ؽ ٩ٮر اإليؿاين ل٤نييع
ة 70-22 ثني إيؿاف  ٨٦ يٕذرب األدىن حبؽق ادٕؽؿ ك٬ؾا أ٣ٙ، ٦ةاح لك ثني ٨٦ مؼىن
 حنٮ أمؿيلة كيف ،أ٣ٙ 7 42 حنٮ ٩ل٤رتاإ يف يج٤ٖ أ٫٩ ذلٟ ؛ا٣ٕةل٥ يف ادٕؽالت أىلع

  .مؼه أ٣ٙ ٦ةاح للك ظة٣ح 44 حنٮ ٚيج٤ٖ احلةثةف يف أ٦ة أ٣ٙ، ادةاح يف 44
ٮاـ ٌٗٮف يف» /(26ص/) إقبلـ ثبل دم٭ٮريح إيؿاف ٠ذةب كيف  األػري اخل٧كح اأٔل

يح الىني يف ٦سي٤ذ٭ة إيؿاف يف اد٪ذعؿات كا٣ٛذيةت ا٣نكةء نكجح ٚةٝخ   .«النئٮ
 ،الكةثٜ الىعيف ٦ٞةهل يف مةآ ظيؽر اإلهل ٔجؽ ٚيٞٮؿ االكخطاد سٓث ٌَ وأٌا

 ادضذ٧ٓ يف ٚٞرية أرسة ٨٦ كي٪عؽر» جنةد/ أحؽم حم٧ٮد الؿايف ٨ٔ يذلك٥ ك٬ٮ
 «.ثةجلٍٛ ا٣٘٪يح ادلك٣ح كْل 167 إىل ٚي٫ ا٣ٛٞؿ نكجح دى٢ ا٣يت اإليؿاين

 ٦ٞةؿ ـ2/7/2006 /ادٮاٜٚ ،3/7/4170٬ /ثذةريغ (173) ٔؽد اجلةس وعيٛح كيف
 ادلكالر ٝي٧ح اك٩خ اثلٮرة.. كبٕؽ اثلٮرة ٝج٢ ا٤٧ٕ٣ح» اإليؿا٩يح/ ا٤٧ٕ٣ح ٨ٔ كٚي٫

 4646 اعـ اإلقبل٦يح اثلٮرة ا٩ؽالع ٔ٪ؽ ريةالن  قجٕني د٪ة٬ـ الٮاظؽ األمؿيلٰ
 قٕؿ كو٢ ز٥ اثلٮرة، ٝج٢ ريةؿ آالؼ قجٕح تكةكم دكالر ادةاح أف يٕين ك٬ؾا

 74 ثذةريغ (47447) ا٣ٕؽد احليةة صؿيؽة يف صةء ٦ة ظكت حٝيةقي أرٝةـ إىل الرصؼ
 إزاء الكجخ دلؽدان  دؿاصٓ اإليؿاين الؿيةؿ أف اإليؿا٩يح اإلذأح أ٤ٔ٪خ ٩ى٫/ ث٧ة ي٪ةيؿ

 ةأرٝة٦ن  ادلكالر كقض٢ إيؿاف يف ل٤رصؼ ادٮازيح الكٮؽ يف األمؿيلٰ ادلكالر
 (4420) ٦ٞةث٢ الٮاظؽ كالرلرل (4640) ثػ أمف ّ٭ؿ ادلكالر دجةدؿ د٥ كٝؽ ،ٝيةقيح

 كتكٕني كقجٕح قج٧ٕةاح (464000تكةكم/) أمؿيلٰ دكالر ٦ةاح أف أم/ ادةيض، اخل٧يف
 ادلكالر أوجط أف إىل كو٤خ ظىت اال٩٭يةر يف ابلبلد ٤٧ٔح كاقذ٧ؿت ٍٚٞ، إيؿاين ريةؿ أ٣ٙ

 كأ٦ة اين،إيؿ ريةؿ (610000تكةكم) دكالر ادةاح أف أم ،إيؿاين ريةؿ (6100يكةكم) الٮاظؽ
  «.إيؿاين ريةؿ م٤يٮف تكةكم ادلكالر ادةاح أوجعخ ٚٞؽ األيةـ ٬ؾق
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 44/6/2004 /ثذةريغ (43270) ا٣ٕؽد احليةة وعيٛح ٨ٔ اجلةس وعيٛح ك٤ٞ٩خ
 2.1) ريةؿ أ٣ٙ 20 ٚبح ٨٦ كرٝح الك٪ح ٬ؾق اإلقبل٦يح حاجل٧٭ٮري أوؽرت» ٝٮرة/

 اد١ؿ٦ح م١ح إىل يذٮص٭ٮف ي٨اذل اإليؿا٩يني احلضةج أف الىعيٛح كذ٠ؿت دكالر(
 حيى٤ٮف كاآلف قٕٮدم، ريةؿ خب٧ك٧ةاح (إيؿاين) ريةؿ آالؼ ٔرشة يكتجؽلٮف اك٩ٮا
 «.ٍٚٞ قٕٮديح ريةالت أربٕح ىلع

 /43/7/2006 /ادٮاٜٚ ،20/7/4170 /ثذةريغ (175) ا٣ٕؽد اجلةس وعيٛح كيف
ة زبلزني ثٕؽ»  أكرب ك٨٦ ث٢ ل٧ٞ٤ط، مكذٮردة دك٣ح إىل إيؿاف حتٮ٣خ اثلٮرة ٨٦ اع٦ن

 ٬ؾق يف كظىت ،2005 اعـ يف ا٧ٞ٣ط ٨٦ ٨َ مبليني خكح اقذٮردت ٚٞؽ ادلكؿ،
 اثلٮريح ادلكؿ أف كا٣ٕضيت اثلٮريح ادلكؿ ٨٦ ٗري٬ة ٨ٔ إيؿاف ختذ٤ٙ ل٥ ادىيجح

 دأك٢ اثلٮرة ٚإيؿاف ٦٪٭ة... ا٧ٞ٣ط تكذٮرد الٮٝخ ٩ٛف يف ل١٪٭ة أمؿيلة، تكت
ضيب ،األكرب النيُةف ٨٦ ػزب٬ة  النيُةف ٧ٝط ىلع إيؿاف أذ٧ةد بكجت ينذٔل ال ٔك
٥ األكرب  «.٬ةكراء ٦ة األك٧ح كراء َجٕةن  ابلرلي٨، ثني اجلةريح اتلرصحيةت ٗر

 ـ2006 ٗكُفأ - 4170٬ مٕجةف يف الىةدر «231» ا٣ٕؽد ابليةف دل٤ح كيف
 حتخ يٕيل اإليؿاين النٕت ز٤ر أف ٨ٔ دذعؽث الؿق٧يح األرٝةـ» (11-17ص/)

 أ٣ٙ 450 حنٮ كدؽٚٓ ذاد٭ة ا٣نكجح دبلمف ر٬يجح ثُة٣ح ك٦ٕؽالت ا٣ٛٞؿ، ػٍ
 ...ك٩يٮزال٩ؽا قرتاحلةأ الن٧ةحلح كأمؿيلة أكربة إىل اعـ لك ل٤٭ضؿة إيؿاين صة٦يع

 ٨٦ كرثأ أوجعٮا ٠٪ؽا يف اإليؿا٩يني األَجةء أف دلرصح ا٣ٕٞٮؿ ذكك كي٘ةدر٬ة
 «.ةذاد٭ إيؿاف يف اإليؿا٩يني األَجةء

 اثلٮرة ٠ذةث٫ يف ادٮقٮم مٮىس ادل٠ذٮر ثٞٮؿ إيؿاف ٨ٔ اد٤ٕٮ٦ةت ٬ؾا ٥كأػذ
 ذايعإ ػُةب ٔرب اخل٧يين إىل كص٭خ ٣ٞؽ.. اثلٮرة دىؽيؿ» /(12-11ص/) ابلةئكح

 ا٣ٕةل٥؟ إىل دىؽيؿ٬ة دؿيؽ ا٣يت ا٣ٕجٞؿيةت ْل ٦ة /الكؤاؿ ٬ؾا
 ابلبلد ٮفمب لك يف النةم٢ كادل٦ةر ا٣ٛٮىض. 
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 احل٥٤ ق٨ يج٤٘ٮا ل٥ اذلي٨ كالنجةب ؿا٬ٞةتاد ا٣ٛذيةت إٔؽاـ. 
 ا٣تكٕني ث٤٘ٮا كأ اثل٧ة٩ني جتةكزكا اذلي٨ النيٮخ إٔؽاـ. 
 احلٮام٢ ا٣نكةء إٔؽاـ. 
 ٤٬يحاأل احلؿب. 
 ادك٧٤ني ػٮةاإل كٝذ٢ اجلرياف ٦ٓ احلؿب. 
 ثةآلالؼ ادؼذ٤ٛح ا٣ٞٮ٦يةت ث٪ةءأ ٨٦ النٕت ٝذ٢. 
 احليةة مؿاٜٚ لك يف االٝذىةدم اال٩٭يةر. 
 ؽاـ حتل٥ ا٣يت اثلٮريح ادعةك٥  .دٝيٞح400 يف مؼه400 ثةإٔل
 د٪ٛيؾيح ٝٮل أ٩ٮاع كخكح حمةك٥ أ٩ٮاع كخكح قضٮف أ٩ٮاع خكح. 
 قيةيس قضني أ٣ٙ زبلزٮف. 
 ا٢٧ٕ٣ ٨ٔ اع٢َ مبليني أربٕح. 
 احلؿب ٦٪١ٮيب مبليني زبلزح. 
 قنذني ػبلؿ يف ادةاح يف 100 ث٧ٕؽؿ اتلٌؼ٥. 
 (1)٤ٕ٦ٮ٦ح ٗري دؽة اجلة٦ٕةت إٗبلؽ. 
 الؿقِل قٕؿ٬ة ٨٦ ادةاح يف (200) إىل ابلبلد ٤٧ٔح ا٩٭يةر. 
 دٞج٢ ا٣ٕةل٥ يف رقحاادلٌ  ادٞةثؿ ٨٦ ٦ٞربة دٮصؽ ٫٩أ أٔذٞؽ ال /ٝةابلن  أًٛخ ز٥
 ثةألظيةء. ٠يٙ ،األمٮات وٛٮ ظىت دلؽر ٚإ٩٭ة ،إحل٭ة زٮردٟ ثذىؽيؿ

 اجلْةـ ٝج٢ ٨٦ ظؿبنة إيؿاف يف الك٪ح أ٢٬ يبليق االقذُؿاد ثةب ك٨٦ /كُيُج 
 مجةث٭٥، كقض٨ ٧٤ٔةا٭٥، كٝذ٢ مكةصؽ٥٬، دؽ٦ري ٨٦ ٚي٭ة، ٬ٮادة ال ٬٪ةؾ احلةك٥

ري  إيؿاف يف الك٪ح أ٢٬ أظٮاؿ ١٠ذةب ٔؽة، مؤ٣ٛةت ذلٟ ظٮت كٝؽ ذلٟ، ٗك
 .ا٣ٕةثؽي٨( زي٨ رسكر ث٨ حم٧ؽ) ٫دؤ٣ٛ

                                                      

 ـ.4651ـ إىل اعـ 4650اقذ٧ؿ إٗبلؽ اجلة٦ٕةت ٨٦ اعـ  
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 م٤يٮف ٝؿاثح فَ٭ؿا يف يٮصؽ أ٫٩ /إيؿاف يف ٪حالك   أ٢٬ حمةربح ىلع األ٦س٤ح ك٨٦
٥ ٨٦ قين،  ٢٬ ٠ذةب ٚيف ،خيى٭٥ مكضؽ ثب٪ةء ر٥ يك٧ط ل٥ ذلٟ كىلع الٗؿ

 ٔ٪ؽ رضار مكةصؽ٥٬ الك٪ح )أ٢٬ ٔ٪ٮاف حتخ (74)ص/ ثةلنيٕح؟ ٚؿظخ
 الك٪ح، أل٢٬ كاظؽ مكضؽ ث٭ة ٣يف اإليؿا٩يح ا٣ٕةو٧ح َ٭ؿاف» ٩ى٫/ ٦ة اخل٧يين(

 ك اخل٧يين إلٝ٪ةع 4102 ـاع ابلة٠كذة٩يني الك٪ح ٧٤ٔةء ٠جةر ثٕي قىع كٝؽ
ؽ٥٬ الك٪ح، أل٢٬ كاظؽ مكضؽ كلٮ ثإٝة٦ح ظ١ٮ٦ذ٫  أرض ثُٕٞح اخل٧يين ٚٔٮ
 زٮرد٫، داعا٥ تلنجيخ ادؼة٣ٙ ٦ٓ ثةتلٞيح يكري زاؿ ٦ة اخل٧يين كٌلف رؾا، ختىه

ة زاؿ ٦ة كٌلف ٌن  ثٕؽ، ظٞيٞذ٫ يٕؿٚٮا ل٥ الك٪ح، ٧٤ٔةء ٨٦ ٠سري دلل دل٭ٮالن  اغم
ؽ، ث٭ؾا ٚٛؿظٮا أمؿق، ٤ٔي٭٥ كم٤ذبف  كدجضط دٮزت أف اخل٧يين ي٤جر ل٥ ز٥ الٔٮ

ح اتلرباعت ٚىةدر النيُةين، كص٭٫ ٨ٔ كأقٛؿ  كقض٨ ادكضؽ، ٬ؾا بل٪ةء ادض٧ٔٮ
 ٤ٔي٭ة حلٞةـ األرض ُٕٝح أُٔي٪ة لٮ ٚي٫/ صةء ثية٩نة ظ١ٮ٦ذ٫ تكأوؽر دربع، ٨٦

 .«رضار مكضؽ يىجط ٚإ٫٩ ،الك٪ح أل٢٬ مكضؽ
 كأربٕح ٠٪يكح، ةٔرش ازنذة ث٭ة َ٭ؿاف أف ٦ٓ» (/74)ص/ ٩ٛك٫ ادىؽر كيف

ؽد ي٭ٮديح، ٦ٕةثؽ  «.اجلةر ٔجؽة ادضٮس ٦ٕةثؽ ٨٦ ث٫ ثأس ال ٔك

 ْدا٤ إىل أٌٖ ايُٝٔ أٌٖ ايػري٠ ايد١ٜٝٓ ٚايصٗا١َ ايسجٛي١ٝ

يٞٮـ ث٫ احلـب الؿاٚيض ال خيىف ٤ٔيل٥ ارضٮـ ىلع دين٪ة اذلم ٝةـ ث٫ كال يـاؿ 
٭ؾا ٚ ء ٨٦ ذلٟ، ك٬ٮ ٗيِ ٨٦ ٚيي، ك٤ٝي٢ ٨٦ ٠سري،ٚٞؽ دٞؽـ ذ٠ؿ يش احلٮيث،

اكف  ٚإذاثذآمؿ دكيل، كختُيٍ رسم، كإٔؽاد ػةرّج،  ارضٮـ اإليؿاين ٬ضٮـ ٦ؽثؿ
 األمؿ ١٬ؾا، ٚٞؽ ٥ْٔ اجل٢٤ كامذؽ اخلُؿ، كظةؽ اد١ؿ ثأ٢٬ احل٨٧.

ة إال إذا اقذٕ٪َّ  يجًف جلة أ٦٪٪ة كاقذٞؿار٩ة، ك٩٨٣٪ضٮ ثؽين٪ة،  ٨٣حل٨٧ ا ٚية أ٢٬
٤ٚي٥ٞ ا٣ٕةل٥  الٮاٚيح، كاجل٭ٮد الٮاٝيح، ثة، ك٧ٝ٪ة ث٪رصة دي٪٫، كذلٟ ثجؾؿ األقجةب
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٣ُةبلي٫، ٧٠ة ٤ٔي٫ أف يٞٮـ ثةلؿد ىلع أ٢٬ ابلة٢َ، كدبيني ٦ة ٥٬ ٤ٔي٫  ٫٧٤ٔ ثجؾؿ
ِ ٞيةـ ث٭ؾا كاإلرمةد كاجلىط كابليةف، ٚة٣ ٨٦ احنؿاؼ، كأف يجؾؿ كٝذنة يف دلةؿ الٔٮ

ً ﴿ٝةؿ دٕةىل/  ،ص٭ةد ُْ ِٓۡد اد  َوَجٰ َٓ اةِِّۦ ِج ، ك٬ٮ ص٭ةد ثةحلضح [22]ا٣ٛؿٝةف/ ﴾ا َنتِي 
 كابليةف، كال٤كةف كابل٪ةف.

جيٮب ابلبلد كيىٮؿ ثني ا٣ٕجةد، كيٞؿع األق٧ةع ث٧ة  أفإىل ا  كىلع ادلايع 
يش ا٣ٕجة ،دا٥٬ ابلبلد ا٣ٛكةد. كاخلُيت خبُج٫ كحمةرضاد٫، كأ٢٬  د ٨٦ ٦ٕةكؿٗك

ُٞٓ ٨ٔ مٮاو٤ح اد٪ك دكف ادعذةج٨ جتةر كأػيةر ثأمٮار٥، يـكاخلري كاإلظكةف ٦
٬ؾا اجل٭ةد، يٕي٪ٮف ىلع نرش الؿقةا٢، كإق٧ةع ادلالا٢، كالٮوٮؿ إىل ادؽف كا٣ٞجةا٢، 

ة كظؽن منةيغ ا٣ٞجةا٢  كىلعيةف. دٮال كأق٢ٛاجلجةؿ،  أىلعك٨٦ يى٢ إىل  ًّٛ ا أف يٞٛٮا و
 .٦ٓ ٝجةا٤٭٥، جلجؾ ٬ؾا ا١ٛ٣ؿ ادلػي٢

ح كىلع  ادلك٣ح أف تنضٓ لك ٨٦ هل قيع إ٩ٞةذ، كص٭ٮد إوبلح، كٝيةـ ث٧ٞةٔر
٤ي٭ة أف تكؼؿ   بل٦٭ة كجت٪ؽ ٨٦ مكبٮحل٭ة ٨٦ يلٙإٔ ٨٦الؿٚي كا٣ُ٘يةف، ٔك

كيُؿة ىلع ا٣ٕجةد، اتل٧ؿد كاالقتيبلء ىلع ابلبلد، كالظؿًلح  دكف كحيٮؿح٤ح الؿٚي، 
 كُٝٓ لك َؿيٜ.

ث٪رصة الرشع ادُ٭ؿ، ٚٞؽ أزىن ٤ٔيل٥ اجليب  ٞيةـا ية أ٢٬ احل٨٧ يف ا٣ٚة 
وًل ا ٤ٔي٫ كق٥٤، ١ٚٮ٩ٮا ٔ٪ؽ ظك٨ ّ٪٫ ثل٥، ٚإف ل٥ دٞٮمٮا ثؾلٟ؛ ٚ٪ؼىش 

 ٤ٔيل٥ ٨٦ مٞةء ال ٩ْري هل.
  كا أقأؿ أف ي٪رص احلٜ كأ٫٤٬، كأف ال يٛذن٪ة يف دين٪ة، إ٫٩ كيل ذلٟ كا٣ٞةدر ٤ٔي٫.
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